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HOOFDSTUK 1
Achtergronden en aanleiding van het onderzoek
In het najaar van 1984 kwam de regionale voorlichtingsdienst te Naaldwijk
bij de afdeling Bedrijfssynthese van het Proefstation met de vraag om
onderzoek te doen naar die faktoren die, bij bedrijfsvergelijking in de
praktijk enerzijds van belang zijn maar anderzijds ook'voor de tuinder
geschikt zijn om verantwoorde conclusies met betrekking tot de
bedrijfsvoering te kunnen trekken. In de daarop volgende maanden is vanuit
de afdeling Bedrijfssynthese getracht hiervoor een project op te zetten.
Ten behoeve daarvan is uit het onderzoek en de voorlichting een
voorbereidingsgroep samengesteld die een eerste projectbeschrijving heeft
opgesteld.
In oktober 1984 is de Ver. van Ned. Tuinbouw studiegroepen (N.T.S.) via de
commissie van Beleid van de N.T.S. hiervan op de hoogte gesteld.
In januari 1985 is de N.T.S. nader geïnformeerd over dit project door een
brief waarin het project (BEDRIJFSVERGELIJKING IN DE PRAKTIJK) werd
beschreven. In die projectbeschrijving is ook aangegeven dat de
voorbereidingsgroep het project alleen onder gezamenlijke
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven uitvoerbaar achtten.
Eind maart 1985 heeft de N.T.S. gereageerd via de inmiddels opgerichte
Stichting Informatie voorziening Tuinbouw (Situ). Het bestuur van de Situ
was van mening dat het gebied van de bedrijfsvergelijking past binnen de
lijnen die uitgezet zullen gaan worden door de Situ. Ze stelde zich
derhalve positief op met betrekking tot het project.
Maar gezien de nog prille ontwikkeling rondom de Situ was het voor die
organisatie nog moeilijk op korte termijn aktief deel te nemen aan dit
project.
De afdeling bedrijfssynthese heeft toen besloten om een "vooronderzoek" te
gaan uitvoeren. Dit "vooronderzoek" is een enquete geweest om te
inventariseren hoe het met bedrijfsregistratie, bedrijfsvergelijking en
bedrijfsbegroting in de praktijk staat.
Daarnaast zijn er ook over de 4 onderdelen zoals die in het concept
voorstel van het project stonden vermeld een aantal opmerkingen en
suggesties gedaan. Voor één onderdeel is ook enige literatuurstudie
gedaan.
De voorbereidingsgroep is in deze fase opgetreden als adviseur.
In dit verslag zullen achtereenvolgens aan de orde komen:
Hoofdstuk 2 - Doelstelling, opzet en inhoud van de enquete.
Hoofdstuk 3 - Resultaten van de enquete.
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een drietal onderdelen
- Antwoorden op de gestelde vragen, per groep bekeken
(verdeling in 2 groepen)
- Antwoorden op de gestelde vragen, in "clusters" (een aantal
groepen tesamen) bekeken.
- Antwoorden op de gestelde vragen, bekeken vanuit de gewassen
die geteeld worden.
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Hoofdstuk 4 - Samenvatting
Hoofdstuk 5 - Hoe verder?
oktober 1985
Ing. J.K. Nienhuis
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HOOFDSTUK 2
Doelstelling, opzet en inhoud van de enquete
In januari-februari 1985 is door ons besloten een enquete te gaan
houden om als vooronderzoek te dienen voor het eventuele onderzoek van het
projekt BEDRIJFSVERGELIJKING IN DE PRAKTIJK.
Met behulp van een drie -tal stagiaires is de enquete in de loop van het
voorjaar uitgevoerd.
De eerste stagiaire heeft geholpen bij het opstellen van de vragenlijst
(voor de vragenlijst zie bijlage 1).
Deze vragenlijst is besproken met een groep van adviseurs uit de
voorlichting (landelijk en regionaal) en onderzoek (proefstation en
L.E.I.)
Na de gehouden proefenquete zijn er nog een aantal wijzigingen aangebracht
en is in de maanden april en mei de enquete gehouden door de tweede
stagiaire. Deze persoon heeft de vijftig tuinders bezocht, na een
telefonische afspraak, waarbij bijna iedereen zijn medewerking verleende
om de vragenlijst in te vullen.
Bij het bezoek kregen de tuinders de vragen voorgelegd en de antwoorden
werden door de enqueteur opgeschreven.
De derde stagiaire heeft de vragenlijst vervolgens uitgewerkt.
Doelstelling enquete
De enquete was bedoeld om inzicht te krijgen in wat er in de praktijk
geregistreerd wordt en vooral welke gegevens daarvan vergeleken worden.
Tevens moest inzicht verkregen worden welke bedrijfsvergelijkingsformulieren er in de praktijk gebruikt worden. Met dit inzicht kan dan tot
een betere en vooral uniformere opzet en lay-out van de formulieren voor
bedrijfsvergelijking gekomen worden. Er moest ook onderzocht worden wat
noodzakelijk is om te vergelijken bij een bepaalde bedrijfssituatie en wat
niet noodzakelijk is. Deze noodzakelijke gegevens kunnen dan uitgedrukt
worden in en aantal krachtige kengetallen die doeltreffend en uniform te
vergelijken zijn.
Opzet enquete
De enquete werd gehouden onder tuinders die meedoen in een:
a) Excursiegroep: enige registratie en vergelijking
b) Bedrijfsregistratiegroep: beperkte registratie en vergelijking o.a.
via veilingen en studieclub - deze groepen worden vaak
opbrengs tvergelijkingsgroepen genoemd.
c) Bedrijfsvoeringsgroep: uitgebreide registratie, vergelijking en
begroting
Er is voor tuinders in "De Kring" gekozen omdat deze tuinders al enige
ervaring hebben met bedrijfsregistratie, bedrijfsvergelijking en
bedrijfsvoering. Aan hun mening over bepaalde zaken zoals die in de
enquete naar voren komen kan dan dus voldoende waarde gehecht worden.
Tevens is bij deze 3 groepen, de registratie en vergelijking al enigszins
gecoördineerd en gestructureerd. In deze enquete hebben alleen komkommer-,
tomaten-, paprika- en aubergine tuinders meegedaan. Uit de
bedrijfsregistratiegroepen en bedrijfsvoeringsgroepen zijn aselect één of
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twee tuinders geënqueteerd. Uit de excursiegroepen werd per groep zowel
één tuinder waar de rondleiding gehouden wordt als één bezoekende tuinder
gekozen« In totaal kwamen we dan op 50 tuinders« Niet alle tuinders uit
het veilinggebied doen mee aan één of meer groepjes. Aan diegenen die
nergens aan mee doen zijn geen vragen gesteld« Daarom mag de geenqueteerde
groep niet als representatief voor dit gebied gelden.
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal tuinders dat aanvoert op de
veilingen "De Kring" en "Gouda". Tevens staat hier in vermeld hoeveel
deelnemers aan bepaalde groepen meedoen.
Tabel 1. Overzicht aantal tuinders veiling gebied en aantal tuinders
in de enquete
In de enquete
Uit veiling "De |
Kring en Gouda"

1

Aantal aan
voerders

Kom

Tom

Pap

Aub

Kom

Tom

Pap

Aub

Tom/K

Tot

208

260

62

11

19

15

50

17

15

45

Excursiegroepen
Aantal deel
nemers

6

10

3

1

96

200

60

9

Bedrijfsregistratie c.q.
opbrengst
registratie
deelnemers

96

134

46

13

14

37

Computergroepen
deelnemers

29

65

28

11

13

30

Bedrijfsvoeringsgroepen
Deelnemers

21

17

3

1

0
0

17

De inhoud van de enquete
De enquete bestaat uit 5 hoofdstukjes. In het eerste hoofdstuk
"Registratie" is een aantal vragen gesteld om te achterhalen hoe en wat er
geregistreerd wordt.
Het tweede hoofdstuk gaat over bedrijfsvergelijking. Eerst wordt een
aantal vragen gesteld om inzicht te krijgen hoe, wat en vervolgens op
welke wijze er vergeleken wordt.
Het derde hoofdstuk betreft bedrijfsbegrotingen. Door enkele vragen wordt
achterhaald op welke wijze aan bedrijfsbegrotingen wordt gedaan.
Het vierde hoofdstuk gaat over de verwerking van geregistreerde gegevens.
Uit deze vragen kan inzicht verkregen worden of er onder de tuinders
interesse is om respectievelijk de verwerking van gegevens, het
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samenstellen van vergelijkingsoverzichten en de (begeleiding bij) de
interpretatie van vergelijkingsoverzichten aan derden over te laten. En
wie moeten de diverse taken dan voor hun rekening nemen?
Het vijfde hoofdstukje gaat over viewdata, welke rol nemen diverse
viewdatasystemen in de tuinbouw in? Welke gegevens worden opgevraagd en
welke gegevens men zou willen opvragen.
Tot slot de rol die viewdata in de bedrijfsvergelijking zou kunnen spelen.
De vragen in de enquete zijn zo gesteld dat er in de verschillende
hoofdstukjes een zelfde structuur is ontstaan. Hoewel bij voorbaat
vaststond dat door de verschillende groepen niet alle vragen ingevuld
zouden worden is deze structuur toch gekozen. Het voordeel is namelijk dat
wil men de enquete in andere gebieden houden, of voor andere takken, er
geen of slechts enkele wijzigingen nodig zijn.
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HOOFDSTUK 3

RESULTATEN VAN DE ENQUETE

Deelname in groepen
De geenqueteerde tuinders kunnen aan verschillende groepjes meedoen en
zitten daardoor meestal in meerdere groepen. Tabel 2 geeft hier een
overzicht van.
Tabel 2.
Groepsindeling van de geenqueteerden naar verschillende mogelijkheden
KOM

TOM

PAP

GROEP I
A3
A +B
2
1
2
A + B + REST
1
A + D
2
A + REST
11
A + B + D
2
2
2
A + B + D + REST
2
4
B
1
B +D
1
B + D + REST
SUBTOTAAL

GROEP
C + A
C + A
C +A
C + A
C + A
C + A
REST

AUB

2

1

12

7

8

3

KOM

TOM

PAP

AUB

TOM+KOM

TOTAAL

3
7
1
2
2
1
7
7
1
12
1
1
3

33

TOM+KOM

TOTAAL

II
1
+
+
+
+
+

B
B + REST
D
B + D
B + D +

SUBTOTAAL
TOTAAL

1
1
1
2
9

1
1
2
3

5

1

12
7

8

19

15

3
110
9

4

3

A - Excursiegroep
B • Bedrijfsregistratie « Opbrengstvergelijkingsgroep
C = Bedrijfsvoeringsgroep
D = Computergroep

17
50
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Eerst is er een indeling gemaakt in twee groepen: Groep I bestaat uit
tuinders die deelnemen aan een excursiegroep, bedrijfsregistratie- en of
computergroep. Groep II zijn tuinders die in ieder geval begrotingen maken
en daarnaast aan een of meerdere groepen deelnemen.
Met REST worden tuinders bedoeld die aan andere groepen dan excursie-,
bedrijfsregistratie-, bedrijfsvoerings-, of computergroepen meedoen, zoals
deelnemers aan LEI-dokumentatie, werkgroepen, arbeidsgroepen etc.
Dan is er een onderverdeling te maken in de groepen I en II, dat wil
zeggen een indeling naar een aantal aktiviteiten waar de geenqueteerden
aan mee deden, dus combinaties tussen de letters À, B, C en D.
Daarnaast is er nog een indeling gemaakt per gewas, Tomaat, Komkommer,
Paprika, Aubergine en de combinatie Tomaat-Komkommer.
In dit hoofdstuk zullen eerst worden besproken de indeling in de groepen I
en II (hoofdstuk 3.1). Daarna zullen twee clusters worden besproken, uit
groep I, de cluster A + B (7 tuinders) en uit groep II, de cluster C + A +
B + D (9 tuinders); dit is hoofdstuk 3.2.
Tenslotte zal in hoofdstuk 3.3 de indeling volgens groepen per gewas
worden doorgenomen (Komkommer, Tomaat en Paprika).
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3.1
Antwoorden op de gestelde vragen volgens de indeling Groep I en
Groep II
In dit gedeelte worden van een aantal vragen de frequenties weergegeven.
(Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar bijlage 2.) Groep I
betreft 33 tuinders, groep II 17 tuinders.
Registreren
De vragen 2 t/m 24 gaan over registreren.
Van groep II registeren bijna alle tuinders in het groene boek, terwijl
een zelfde aantal ook nog op andere wijze registeert, dit gebeurt met
behulp van de formulieren set bedrijfsvoering en met de
vergelijkingsformulieren van de voorlichter. Ongeveer de helft van de
onderzochte tuinders uit groep I registreert in het groene boek (17 van de
33). 9 Tuinders registreren ook nog op een andere wijze, waarvan 7 m.b.v.
een vergelijkingsformulier van de voorlichter.
Wijze van registreren:
I
Registreert in groene boek
Registreert ook nog op andere wijze
Registreert m.b.v.
formulierenset bedrijfsvoering
Bedrijfsvergelijkingsformulier van de
voorlichter

Groep
II

17
9

7

Totaal

15
15

32
24

13

13

14

21

Alle tuinders registeren bruto m en rekenen daarmee wanneer ze
gemiddelden bepalen of kengetallen uitrekenen.
Van groep I registreren 6 tuinders de arbeid. De koffiepauze wordt wel
meegerekend maar men rekent die willekeurig toe aan de handeling die voor
de pauze is geweest of die na de pauze zal geschieden. Men maakt bijna
geen gebruik van werkbriefjes.
Bij groep II ligt de arbeid geheel anders dan bij groep I. Alle 17
tuinders registreren de arbeid, bijna alle rekenen de koffiepauzes mee en
daarvan doet ruim de helft dit willekeurig. De andere helft verdeelt de
tijd van de koffiepauze over de uitgevoerde werkzaamheden. In deze groep
zijn er II die gebruik maken van werkbriefjes.
De B.T.W. wordt in- en exclusief geregistreerd. Van groep II registreert
iedereen de kosten exclusief B.T.W. maar wanneer het om opbrengsten gaat
dan zijn het er 14 die exclusief registreren en drie die het inclusief
doen.
Bij groep I zijn het er 10 die bij de kosten rekening houden met de
B.T.W.. Hiervan registreren 3 inclusief en 7 exclusief. Bij de opbrengsten
is de groep veel groter die rekening houdt met B.T.W. nml. 25 van de 33
tuinders. Hiervan registreren 16 tuinders de opbrengsten exclusief B.T.W.
en 9 tuinders de opbrengsten inclusief B.T.W.
Van de totale groep (50 tuinders) gebruikt slechts 1 tuinder het totale
overzicht waarop het bedrijfsresultaat vermeldt staat en ook één de norm
die gegeven is voor de duurzame produktiemiddelen.
Van beide groepen zijn er 8 tevreden over de opzet van het groene boek.
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Een bijna even groot aantal (15) verdeeld over groep I en groep II resp.
10 en 5 willen liever een gewas gericht boek. In totaal 9 tuinders blijven
bij deze mening als de prijs van het boek zou worden opgetrokken naar
f. 75,—.
Een vrij grote groep resp. 9 en 10 van groep I resp. groep II ervaren de
wijzigingen van de tweede druk als negatief t.o.v. de eerste druk.
Hoe lang men al registreert was een volgende vraag. 17 Tuinders
registreren 1 tot 5 jaar, 14 tuinders van 5 tot 10 jaar en 19 tuinders al
meer dan 10 jaar.
De tijd die men per week aan registratie besteedt varieert van minder dan
een half uur (6) tot meer dan twee uur (6). Hiertussen ligt een groep van
18 tuinders die per week tussen een half uur en één uur registreren en 20
tuinders die tussen één en twee uur per week registreren.
Aantal jaren dat men registreert:
groep
I
II
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar en meer

totaal

14
7
12

3
7
7

17
14
19

33

17

50

6
14
10
3

4
10
3

Besteedt aan registratie per week:
Minder dan een half uur
Tussen een half uur en een uur
Tussen een en twee uur
Meer dan twee uur

6
18
20
6

De meest gemaakte opmerkingen over het zinvol zijn van registreren waren:
het kunnen vergelijken, het kunnen zien waar je mee bezig bent, het kunnen
nakijken met van wat je van plan was, het gemakkelijker nemen van
beslissingen.
Vergelijken
De vragen 25 t/m 41 gaan over bedrijfsvergelijking.
Bijna alle tuinders (90%) vergelijken hun gegevens zowel Intern als
extern. Van groep I zijn er drie tuinders die alleen intern vergelijken en
2 die alleen extern vergelijken. Van de 48 tuinders die intern vergelijken
doen 47 dit tussen de jaren (30 van groep I en alle 17 van groep II), 9
tussen de afdelingen (6 van groep I en 3 van groep II), 8 tussen de
teelten (5 van groep I en 3 van groep II).
2

Van de 47 tuinders die extern vergelijken doen 42 dit per m (28 van
groep I en 14 van groep II), 13 tuinders doen dit per gewas (9 van groep I
en 4 van groep II).
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Met behulp waarvan werd vergeleken kwam uit de enquete naar voren dat 44
tuinders vergelijken met bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de
voorlichter (excursiegroepjes) resp. 27 en 17 (groep I resp. groep II). 49
Tuinders doen dit met behulp van de vergelijkingsoverzichten van de
veiling (opbrengstvergelijking).
De formulierenset bedrijfsvoering wordt alleen maar in groep II gebruikt
(13). De normen uit Kwantitatieve informatie worden door 19 tuinders
geraadpleegd. (5 uit groep I en 14 uit groep II) en gegevens uit rubrieken
van vakbladen door 23 tuinders, waarvan 13 uit groep I.
groep
I
II

totaal

De geenqueteerden vergelijken m.b.v.
Bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de
voorlichter
Bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de
veiling

27

17

44

32

17

49

Formulierenset bedrijfsvoering
Normen uit Kwantitatieve Informatie
Gegevens uit rubrieken van vakbladen

5
13

13
14
10

13
19
23

De tuinders die geenqueteerd zijn willen ook vaak van gegevens van andere
groepen gebruik maken. Van groep I willen 20 tuinders (60%) en van
groep II 15 (88%) gegevens van andere groepen met vergelijkbare bedrijven.
18 tuinders van groep I en 11 van groep II zouden graag gegevens willen
van groepen met andere plantdata. Van groepen met andere teeltwijzen
zouden 11 resp. 7 tuinders uit de groepen I en II gegevens willen
ontvangen. Van gegevens van groepen met andere gewassen is de
belangstelling laag 8 resp. 2 tuinders uit groep I resp. II.
Alle tuinders uit groep II en 31 van de 33 uit groep I zijn tevreden over
de service die de veiling geeft. De helft van de tuinders wil de
Bedrijfsvergelijkingsoverzichten uitgebreider. Een zelfde aantal wil ook
de gegevens van de vergelijkingsoverzichten gezamenlijk bespreken.
Op de vraag van welke informatie men gebruik wilde maken voor vergelijking
antwoorden 25 tuinders (17 van groep I en 8 van groep II):
groepsgemiddelden van opbrengstvergelijkingen van andere veilingen en
15 tuinders (13 van groep I en 2 van groep II): vergelijkingsoverzichten
van boekhoudbureau's.
Een
(15
(18
(10

groot aantal tuinders (18 van de 50) vergelijkt al 10 of meer jaar.
uit groep I en 3 uit groep II). Van 5 tot 10 jaar zijn het er ook 18.
uit groep I en 10 uit groep II). 14 Tuinders vergelijken 1 tot 5 jaar
uit groep I en 4 uit groep II).
groep
I
II

totaal

Vergelijkt:
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar en meer

10
8
15

4
10
3

14
18
18

totaal

33

17

50
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De tijd die besteed wordt aan vergelijken varieert van minder dan een half
uur tot meer dan 4 uur per week. Bijna de helft (24 van de 50 tuinders)
besteden tussen de een en twee per week aan vergelijken, van iedere groep
12. Tussen een half uur en een uur per week zijn het er 4. (alle uit groep
I). Minder dan een half uur per week 11 (10 uit groep I en 1 uit II).
Tussen 2 en 4 uur zijn het er 8 (van iedere groep 4) en meer dan 4 uur per
week 1 (uit groep I).
groep
I
II

totaal

Geenqueteerden besteden aan vergelijken
per week:
Minder dan een half uur
Tussen een half uur en een uur
Tussen een en twee uur
Tussen twee en vier uur
Meer dan vier uur

10
4
12
4
1

1
12
4

11
4
24
8
1

De laatste vraag uit deze serie betrof het nut van vergelijken: 39
antwoorden luiden: het is leerzaam, het geeft je een beter inzicht in je
mogelijkheden (26 van groep 1 en 13 van groep II) 4 Tuinders uit groep II
vinden dat het nut vooral zit in het corrigeren, vooral wanneer je erg
afwijkt van je begroting. Nog een paar antwoorden: je stimuleert elkaar
het is alleen nuttig als het mondeling besproken wordt, je ziet andere
mensen zodat je niet bedrijfsblind wordt.
Begroten
De vragen 42 t/m 51 gaan over bedrijfsbegrotingen.
Van de 50 tuinders doen 17, d.w.z. 34%, aan bedrijfsbegrotingen, ze zitten
vanzelfsprekend alle in groep II omdat zo de indeling is gemaakt, 14
tuinders, doen dit met behulp van de formulierenset bedrijfsvoering, 2
hebben de formulieren zelf opgesteld en één heeft ze verkregen via een
afstudeeropdracht.
13 Tuinders zijn tevreden over de set bedrijfsvoering en 12 vinden dat de
ervaringen met de set goed zijn. Een tuinder vindt dat zijn
bedrijfsvoering veranderd is door het maken van begrotingen.
4 Tuinders rekenen wel eens andere teeltplannen door, bij drie stopt het
met één alternatief: er is er één bij die wel eens twee alternatieve
teeltplannen doorrekend.
8 Tuinders begroten al 5 tot 10 jaar, en 8 tuinders 1 tot 5 jaar; en 1
meer dan 10 jaar.
De tijd die besteed wordt aan de begroting is voor de meesten (14 van de
16) minder dan een uur per week. Twee tuinders besteden er tussen een en
twee uur per week tijd aan en één meer dan 2 per week.

-13groep
I
II

totaal

Geenqueteerden die andere teeltplannen door
rekenen
1. Teeltplan
2. Teeltplannen

4
3
1

4
3
1

Aantal jaren dat al begroot wordt
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
meer dan 10 jaar

8
8
1

8
8
1

14
2
1

14
2
1

Besteedt aan begroting per week:
Minder dan een uur
Tussen een en twee uur
Meer dan twee uur
Verwerking van gegevens
De vragen 52 t/m 56 gaan over de verwerking van gegevens*

De meeste tuinders, 37 van de 50, (74%) willen de gegevens zelf verwerken
(optellen, middelen, samenvatten). Van groep I zijn dit er 24, van groep
II: 13. Voor het motief waarom zegt 92% (34 van de 37) dat wanneer je zelf
registreert je het net zo goed ook zelf kunt uitrekenen.
Een aantal tuinders willen hun gegevens wel laten verwerken (12 van 50)
24%, 8 zouden dit een taak vinden voor de boekhoudbureau's (5 uit groep I
en 3 uit groep II), 2 door adviesbureau's (uit groep I) en 2 door
veilingen (groep II).
Ook zijn er 2 die denken aan een opsplitsing van taken, de kosten zouden
door de boekhouder kunnen geschieden, de teelt door de tuinder zelf.
Voor het samenstellen van een vergelijkingsoverzicht heb je buiten je
bedrijf iemand of iets nodig.
23 Tuinders (46%) denken aan veilingen (17 uit groep I en 6 uit groep II).
Dan volgen de boekhoudbureau's llx (22%) 7 uit groep I en 4 uit groep II.
Dan volgen er een hele rij met kleinere aantallen: De studieclub (8x) de
voorlichting (7x) het Proefstation (lx) het LEI (lx) door een vaste
arbeidskracht (5x) Banken (2x) en door middel van opsplitsing van taken
(6x)•
groep
I
II
Samenstellen van vergelijkingsoverzichten
door:
Boekhoudbureau's
Adviesbureau's
Veilingen
Banken
Middels opsplitsing van taken
Een vaste arbeidskracht
De voorlichting
De studieclub
Het proefstation
Het LEI
Iemand, maakt niet uit wie

7
1
17
2
4
3
5
4

4
1
6
2
2
2
4
1
1
1

totaal

11
2
23
2
6
5
7
8
1
1
1

-14-

Voor de interpretatie van de gegevens van de vergelijkingsoverzichten is
begeleiding nodig« Dit vinden 44 van de 50 tuinders (88%). Door wie dit
moet gebeuren daar verschillen de meningen wel enigszins over. De meesten
vinden dat dit een taak van de voorlichting (overheid) zou moeten zijn
(70%). Anderen waaraan gedacht wordt zijn: adviesbureau's (13%),
boekhoudbureau's (7%), de veilingen (7%), de banken (4%). Een enkeling
denkt hierbij aan een opsplitsing van taken.
groep
I
II

totaal

Geenqueteerden die vinden dat:
Voor interpretatie begeleiding nodig is

29

Deze zou kunnen komen:
Van boekhoudbureau's
Van adviesbureau's
Van de veiling
Van de bank
Van de voorlichting
Opsplitsing van taken
Van de studieclub
Van collega's waarmee je vergelijkt
Van een vaste arbeidskracht

2
2
4
5
2
7
2
2
4
112
27
11
38
1
1
1
1
1
1
1
1

15

44

Viewdata
De vragen 57 t/m 63 zijn opgenomen om te achterhalen welke rol een
viewdatasysteem in de tuinbouw inneemt of zou kunnen innemen. Het geeft
enigszins inzicht hoe over viewdata gedacht wordt met betrekking tot
bedri jf svergelijking.
Groep
I
II
Aantal geenqueteerden die aansluiting op een
viewdatasysteem hebben
Aantal dat aansluiting op een viewdata
systeem zou willen hebben
Ziet geen mogelijkheden voor externe
vergelijking
*Ziet wel mogelijkheden voor externe
vergelijking
Degenen die wel mogelijkheden zien voor
externe vergelijking denken dat:
*Bedrijfsvergelijking zal zo sneller
en gemakkelijker verlopen

Totaal

1

1

5

4

9

8

1

9

18

14

32

15

10

25

* Deze vragen zijn niet door iedereen beantwoord, daar sommigen nog geen
idee hebben hoe alles in zijn werk gaat en hoe het zich zal gaan
ontwikkelen.
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3.2

Antwoorden op de gestelde vragen volgens de indeling van clusters

Zoals al eerder opgemerkt is, kunnen de tuinders in meerdere groepen
zitten. Er zijn op die manier zestien combinaties ontstaan. Om te kijken
of er verschillen te vinden zijn tussen clusters, is hieronder een korte
omschrijving van twee groepen (clusters) weergegeven. De andere clusters
zijn groep(jes) met te kleine aantallen of geven geen nieuwe informatie
(Voor een uitgebreider overzicht van deze clusters zie
bijlage 3).
Excursie- en bedrijfsregistratiegroep (A + B)
Deze cluster is gekozen omdat uit groep I de excursie- en
bedrijfsregistratiegroep beperkt aan registreren en vergelijken doet en
het aantal (7) nog een redelijke groep voorstelt.
De tuinders registreren of in het groene boek (3) of gebruiken een schrift
en/of bedrijfsvergelijkingsformulieren.
De rubrieken die geregistreerd worden zijn teeltomstandigheden en
gasverbruik.
Bepaalde rubrieken van het groene boek zijn veranderd ten opzichte van de
vorige uitgave. Dit is voor hen geen verbetering geweest. Ze vinden de
rubriek teeltomstandigheden te uitgebreid, onoverzichtelijk en te
moeilijk. Ook wordt gesteld dat het aanbod aangepast zou moeten zijn aan
de vraag; bijvoorbeeld: als iemand alleen arbeid zou gaan willen
registreren, dan zou hij ook alleen arbeidsformulieren voor zijn teelt
moeten kunnen krijgen en niet het gehele boek.
De groep is van mening dat bedrijfsregistratie nuttig is, er wordt op deze
manier meer inzicht verkregen in de eigen bedrijfsvoering. Verder is ook
het vervolg, de bedrijfsvergelijking, van belang omdat hierdoor tot een
beter bedrijfsresultaat kan worden gekomen door met anderen erover te
praten.
2
Bedrijfsvergelijking geschiedt extern per m en intern tussen de jaren.
Vergelijkingsoverzichten van voorlichter (excursiegroepen) en van de
veiling (opbrengtsvergelijking) worden hiervoor gebruikt. De groep vindt
dat de samenstelling van de vergelijkinsoverzichten via de veiling moet
lopen.
Voor de interpretatie van de gegevens uit de
bedrijfsvergelijkingsoverzichten is begeleiding nodig van de
voorlichtingsdienst.
Bedrijfsvoering-, excursie-, bedrijfsregistratie- en computergroep (C + A
:
+ B + D)
Deze cluster uit groep II, is de grootste groep (9 tuinders) en ze doen op
het gebied van begroten, registreren en vergelijken het meest van alle
tuinders uit het onderzoek.
Ze registreren allen in het groene boek en daarnaast ook enkelen in de
formulierenset bedrijfsvoering.
De bedrijfsvergelingsformulieren van de voorlichter (excursiegroepen) en
de formulieren van de computergroep worden als vergelijkingsformulieren
gebruikt.
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De rubrieken die worden bijgehouden zijn: teeltomstandigheden, arbeid,
gas- en elektriciteitsverbruik en opbrengsten.
Een aantal registreert ook nog andere rubrieken.
De wijzigingen in het groene boek ten opzichte van de vorige uitgave
worden door 6 van de 9 tuinders als negatief ervaren. Dit richt zich
vooral op teeltomstandigheden, 4 pagina's geeft te veel "blader werk" en
geeft geen goed overzicht. Daarnaast ook enkele opmerkingen over
arbeidsregistratie en gasverbruik.
Alle tuinders, op êén na, gebruiken de formulierenset bedrijfsvoering om
te begroten.
De tuinder die deze set niet gebruikt, heeft formulieren afkomstig van een
afstudeeropdracht.
De verwerking van de geregistreerde gegevens willen de meeste tuinders uit
deze groep in eigen hand houden, twee tuinders denken eventueel aan
boekhoudbureau1s.
De vergelijkingsoverzichten zouden de veilingen, evenals ze het nu doen,
voor hun rekening moeten nemen in samenwerking met de studieclubs.
Er bestaat behoefte aan begeleiding van de voorlichting bij de
interpretatie van de gegevens.
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Antwoorden op de gestelde vragen ingedeeld

in groepen per gewas

Van de geenqueteerden telen 19 tuinders komkommers, 15 tomaten, 9
paprika's, 4 aubergines en 3 zowel tomaten als komkommers. Van deze
laatste twee groepen kan eigenlijk weinig gezegd worden, daar het aantal
deelnemers te klein is.
Als we naar het onderdeel registreren kijken, blijkt dat de hele
paprikagroep dit m.b.v. het groene boek doet, van de tomatengroep 12 van
de 15 (80%), van de komkommergroep 9 van de 19 (47%).
De meningen over de vraag of het groene boek wel of niet gewasgericht moet
worden zijn nogal verdeeld. 5 Van de 9 komkommertelers (56%), 3 van de 12
tomatentelers (25%) en 4 van de 9 paparikatelers (44%) vinden van wel. De
meningen hieromtrent wijzigen wel als de prijs van f. 25,— naar f. 75,—
gaat. Uit de komkommergroep blijven 2 van de 5 bij hun mening, 2 van de 3
uit de tomatengroep en uit de paprikagroep 3 van de 4.
2

Over het algemeen wordt per m en tussen de jaren vergeleken. Enkelen uit
de verschillende groepen vormen hierop weer een uitzondering.
Er wordt door 2 van de 19 leden uit de komkommergroep (11%) niet tussen de
jaren vergeleken. Bij de tomatengroep ligt dit op een zelfde percentage.
Wat de interne vergelijking per m betreft, bedragen de percentages voor
de komkommergroep 16%, de tomatengroep 13% en voor de paprikagroep 11%.
Voor bedrijfsvergelijking kunnen verschillende formulieren gebruikt
worden, namelijk bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de voorlichter
(excursiegroep) of veiling (opbrengstvergelijking), formulierenset
bedrijfsvoering en formulieren uit het groene boek. Te verwachten zou zijn
dat degenen die in het groene boek registreren, ook de
bedrijfsvergelijking aan de hand hiervan doen. Dit is echter voor een
aantal telers niet het geval. Uit de komkommer- en paprikagroep gebruiken
3 van de 9 tuinders het groene boek niet en bij de tomatentelers 4 van de
12 (dit is voor deze 3 groepen (33%).
Een relatief groot deel van de komkommer- en tomatengroep doet aan
bedrijfsbegroting, namelijk 8 van de 19 komkommertuinders (42%) en 8 van
de 15 tomatentelers (53%), in de paprikagroep slechts 1 van de 9 (11%).
De meesten willen de verwerking van de geregistreerde gegevens in eigen
hand houden, namelijk 13 van de 19 komkommer- (68%), 13 van de 15 tomaten(87%), 5 van de 9 paprikatelers (56%).
Van de 19 komkommerte1ers vinden 4 (21%) het niet nodig om begeleiding te
krijgen bij de interpretatie van de gegevens, zo denkt 1 van de 9
paprikatelers (11%) er ook over. 11 Van de 19 komkommer- (58%), 14 van de
15 tomaten- (93%), 5 van de 9 paprika- (56%) vinden dit een taak voor de
overheidsvoorlichting.
Uit de enquete blijkt dat viewdatasystemen niet zo erg bekend zijn bij de
tuinder. Geen enkele tuinder uit de komkommer- en paprikagroep denkt aan
een aansluiting op een viewdatasysteem. De enige die een aansluiting heeft
is een tomatenteler, en zijn er 2 uit deze groep, die een aansluiting
zouden willen hebben.
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HOOFDSTUK 4

SAMENVATTING

Registreren
De groepen tuinders die geenqueteerd zijn, hebben al enige ervaring met
registreren. Over het algemeen registreren ze enkele rubrieken, in
hoofdzaak gasverbruik en teeltomstandigheden.
20% van de tuinders registreren niet op gestandaardiseerde formulieren
maar ze schrijven het een en ander op in agenda's, kalenders en
dergelijke.
Het groene boek wordt door 32 telers, dat is 64%, gebruikt. 23 Tuinders
registreren arbeid, enkelen maken gebruik van werkbriefjes.
De behoefte aan een gewasgericht boek is tamelijk groot, vooral de
ondervraagden uit groep I stellen dit op prijs. Wanneer tuinders starten
met registreren blijkt dat gasverbruiik één van de eerste rubrieken is
waarmee begonnen wordt. Naarmate men meer ervaring heeft registreert men
meer rubrieken.
Vergelijken
De meesten ondervraagden vergelijken intern en extern, 45 van de 50 (90%).
Extern vergelijken ze met name met vergelijkingsoverzichten van de
voorlichter, 42 van de 50, en met opbrengstvergelijkingsoverzichten van de
veiling, 49 van de 50.
Uit groep I vergelijken slechts 7 van de 17 tuinders, die in het groene
boek registreren, aan de hand van dat boek.
Uit groep II vergelijken bijna allen de arbeidsuren en gasverbruiken met
de geregistreerde grootheden uit het groene boek.
Voor de andere rubrieken ligt dat veel lager.
Uit beide groepen worden de algemene bedrijfs- en teeltgegevens praktisch
niet vergeleken (op papier). Maar de tuinders houden hier in de praktijk
wel duidelijk rekening mee omdat ze de gegevens bij het vergelijken
relateren aan de bedrijfs- en teeltgegevens.
Begroten
De geenqueteerde tuinders die in een bedrijfsvoeringsgroep zitten, zijn
tuinders die op het gebied van de bedrijfsvoering veel aandacht besteden.
Ze registreren veel rubrieken, vergelijken dit in- en extern en gebruiken
deze gegevens voor het maken van bedrijfsbegrotingen. Gezien het vele werk
wat gedaan moet worden om in handwerk begrotingen van teeltplannen door te
rekenen is het niet verwonderlijk dat slechts een klein aantal (+ 25%)
meerdere teeltplannen begroot. Wanneer men eenmaal met een
begrotingssysteem werkt dan gaat men hier over het algemeen mee door.
De verwerking van gegevens
Onder de verwerking van de gegevens wordt verstaan, het uitrekenen van
gemiddelden en het becijferen van kengetallen. 32 Tuinders willen hun
gegevens zelf verwerken, dit is 64%. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de
ondernemers de gegevens wel zelf moeten registreren en de verwerking
hiervan kost niet zoveel extra tijd, als we met monocultures te maken
hebben.
Vergelijkingsoverzichten moeten door een bepaalde persoon of instantie

worden samengesteld, 23 (46%) vinden dit een taak voor de veiling en 17
(34%) voor overheidsinstellingen en studieclub. Met overheidsinstellingen
worden bedoeld: voorlichting, Proefstation en L.E.I. De reden waarom juist
zij dit zouden moeten doen is waarschijnlijk, omdat ze hiervoor een
onafhankelijke instantie zoeken.
Bij 44 tuinders (88%) is er behoefte aan begeleiding bij de interpretatie
van de gegevens, hiervan denken 38 tuinders (76%) vooral aan de
voorlichting.
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HOOFDSTDK 5

HOE VERDER?

In dit hoofdstuk willen we aan de hand van de onderdelen zoals ze in de
projectbeschrijving: Bedrijfsvergelijking in de praktijk van jan. 1985
zijn vermeld, aangeven wat er gebeurd is en wat er verder van zou moeten
gebeuren. (Voor projectbeschrijving zie bijlage 4 en 5).
Onderdeel: "De technieken die kunnen worden toegepast"
De techniek die wordt toepast, zowel op het LEI als op het Proefstation,
is de regressie analyse.
Daarnaast zou ook met Faktor Analyse gewerkt kunnen worden, een techniek
die op het LEI wordt toegepast, maar dit vraagt veel gegevens en veel
onderzoektijd zodat het niet vaak wordt gedaan.
Het aantal bedrijven die per veiling meedoen is vaak te klein om daar
conclusies aan te verbinden.
Te klein wil zeggen dat er niet voldoende gelijkgerichte bedrijven zijn
met b.v. gelijke plantdatum en al of niet substraat en al of niet
beweegbaar foliescherm. Het aantal bedrijven wat nodig is om er één
kenmerk er uit te halen is 25 â 30. Dit aantal moet met 2 resp. 3
vermenigvuldigd worden wanneer betrouwbare conclusies worden getrokken
moeten kunnen over 2 resp. 3 kenmerken. Voor het veilinggebied De Kring
zouden er dan voor tomaat max. 4 à 5 kenmerken uit te halen zijn, voor
komkommer 3 à 4, voor paprika 2 en voor aubergine geen. Hierbij moet wel
opgewerkt worden dat ronde of vlees-tomaten, paprika rood of -groen ook
kenmerken zijn.
Aanbeveling
- Wil men met wiskundige betrouwbaarheid verklaringen geven voor de
verschillen tussen de gegevens van de verschillende ondernemers dan
moeten de aantallen groot zijn.
Dit pleit ervoor om over de veilinggebieden heen te werken omdat op die
manier voldoende aantallen worden verkregen; Een landelijke aanpak is dus
gewenst.
Het is dan noodzakelijk dat de lay-out van de formulieren en de
berekeningswijze van de kengetallen gelijk zijn voor bedrijfsvergelijking.
De veilingen zouden dit gezamenlijk met de Situ moeten oppakken.
Onderdeel: "Verband tussen soorten informatie en beslissingsmomenten"
Met betrekking tot dit onderdeel kunnen, zoals ook in de W.M.O. rapporten
is weergegeven, drie aspecten worden genoemd.
Deze zijn: soorten beslissingen, informatievoorzieningen en de tijdsfactor
bij de voorbereiding van de beslissingen.
De beslissingen kunnen worden verdeeld in lange termijn-, jaar- en korte
termijn beslissingen. De informatievoorziening kan op twee manieren
geschieden nl. intern en extern.
De interne informatievoorziening kan komen uit de bedrijfsregistratie en/of
met vergelijking met andere afdelingen en/of teelten en jaren.
De externe informatievoorziening kan verkregen worden door middel van
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informatievoorziening de gegevens verkregen van adviseurs, technische en
economische gegevens uit Kwantitatieve Informatie, brochures,
teeltbeschrijvingen, onderzoek verslagen etc.
Het tijdsaspect bij de voorbereiding van de beslissingen zal bij de
verschillende soorten beslissingen anders liggen. Voor lange termijn
beslissingen zal de voorbereidingstijd zich uitstrekken van maanden tot
misschien wel jaren, terwijl voor korte termijnbeslissingen de
voorbereidingstijd enkele minuten, uren of dagen zal bedragen.
Uit de enquete is naar voren gekomen dat de tuinder de gegevens uit de
rubrieken teeltomstandigheden, arbeidsregistratie en gasverbruik erg
belangrijk vindt om te registreren en te vergelijken.
Hoe deze informatie bij de verschillende beslissingen wordt gebruikt is
niet bekend.
Aanbeveling
Om zichtbaar te maken wat de verbanden zijn met betrekking tot de
informatievoorziening en de soorten beslissingen die een tuinder neemt is
het nodig dit, in de praktijk te onderzoeken. Het per sektor op te stellen
informatiemodel kan hierbij te zijner tijd als uitgangpunt dienen.
Onderdeel: "Normgegevens van de teelten"
De laatste jaren zijn er veel gegevens vastgelegd in teeltbeschrijvingen,
brochures etc.
In Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw zijn economische gegevens
en normen opgenomen. In de 3e uitgave (september 1985) zijn er nog weer
meer data opgenomen dan voorheen.
Aanbeveling
In de toekomst zullen meer gegevens en normen nodig zijn. Daarom zal tot
een verdere verdieping en verbreding van de normen voor Kwantitatieve
Informatie gekomen moeten worden.
Het maken van een data-base, voor de centrale opslag van de normgegevens,
kan hier een belangrijk hulpmiddel voor zijn.
Hierdoor wordt het mogelijk dat iedereen gebruik maakt van dezelfde normen
en dat aktualisatie sneller is door te voeren.
Onderdeel: "De lay-out van de formulieren"
Hoe de lay-out van de bedrijfsvergelijkings formulieren er uiteindelijk uit
moet komen te zien hangt af van wat de gezamenlijk gebruikers willen. Mede
daarom is besloten om de enquete te houden die in de vorige hoofdstukken is
besproken.
Op deze manier is er weer meer inzicht verkregen in het registreren,
vergelijken, begroten en de verwerking van gegevens. In het hierna
volgende, worden hierover vaak in de richting van de SITU een aantal
aanbevelingen gedaan, aangezien zij als centraal coördinatiepunt wil
fungeren.
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Aaribeveling
Registratie
- Dg registratie en dus ook de vergelijking, moet gedaan worden per bruto
m . Dit is de oppervlakte van de kas van voet tot voet.
- Het toerekenen van koffiepauze's aan de arbeidsuren gebeurt willekeurig.
Om goed te kunnen vergelijken zouden de koffiepauze's apart geregistreerd
moeten worden.
De vergelijking heeft dan alleen betrekking op de daadwerkelijk
uitgevoerde eenheden en de daarbij behorende tijd.
- Er wordt in- en exclusief B.T.W. geregistreerd. Voor een goede
vergelijking zou altijd exclusief B.T.W. geregistreerd moeten worden.
- De rubriek gewasbescherming zou in het bedrijfsregistratie boek terug
moeten komen in de samenvatting.
Een blanco gedeelte om een aantal indrukken op te kunnen weergeven is
gewenst.
Tevens zou dit dan voor bepaalde gewassen in een vergelijkingsoverzicht
mee genomen kunnen worden.
- De wijzigingen in de rubriek teeltomstandigheden zijn als negatief
ervaren. Geprobeerd zal moeten worden om alle onderdelen op een of twee
pagina's te krijgen. Misschien zou een uitklapblad een goede oplossing
zijn.
- De tuinder wil gewasgericht registreren en vergelijken. Het bedrijfsregistratieboek zou daar op gericht moeten zijn. De bedrijfsvergelijkingsformulieren zullen dan ook gewasgericht moeten zijn. Het gaat
hier speciaal om de "algemene teeltgegevens" en de "arbeidsregistratie".
Dit is in de 3e druk (september 1985) dan ook reeds gedaan.
- Het is een goede zaak als ook anderen op het bedrijf betrokken zouden
worden in het registreren- en vergelijkingsgebeuren. Het neemt de
ondernemer een stuk werk uit handen en het geeft het personeel een
grotere betrokkenheid.
Vergelijken
- Tuinders willen graag nog meer informatie. Van onder andere andere
groepen met vergelijkbare bedrijven, van groepen met andere plantdata,
van groepen met andere teeltwijzen en van groepen met andere gewassen.
Daarom is het ook goed als er over veilinggebieden heen gewerkt zou
worden. En dit geldt eveneens voor boekhoudbureau's en anderen als ze aan
bedrijfsvergelijkingen willen gaan doen.
- De gegevens zouden vaker besproken moeten worden. Wellicht kan door een
paar keer een tussentijdse schriftelijke informatie te geven met enige
verwerking (kengetallen) hier een oplossing voor gevonden worden.
- Bedrijfsvergelijking wordt zowel in- als extern door bijna de gehele
onderzochte groep gedaan.
Interne vergelijking kan via een eigen opgezet systeem met eigen
kengetallen maar bij een externe vergelijking zal er altijd een instantie
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of persoon moeten worden ingeschakeld. Vergelijkingen moeten dan
noodzakelijkerwijs wel uniform gebeuren. Veiling en voorlichting worden
het vaakst genoemd om dit op een uniforme manier aan te pakken.
Normen uit Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw en informatie
uit vakbladen (opbrengsten-arbeid-gasverbruik) worden vaak gebruikt.
Daarom is het nodig dat er ook hiermee uniformiteit is.
- Tuinders zouden uigebreidere vergelijkingsoverzichten willen hebben.
Omdat ze niet aangegeven hebben waar die uit zullen moeten bestaan zal
dit nader onderzocht moeten worden.
Begrotingen
- De tuinders die begrotingen maken op de wijze van "bedrijfsvoering" zijn
tevreden over de bedrijfsvoeringsset.
Alleen de registratieformulieren uit die set worden niet gebruikt. Daar
gebruikt men allerlei andere formulieren voor. Een standaard set, en die
is er in de vorm van het "groene boek", zou daar in kunnen voorzien.
Een aantal tuinders zou een verdere uitsplitsing van de kosten willen
hebben. Wanneer men zou willen vergelijken moet de uitsplitsing van de
kosten ook uniform gebeuren.
- Alternatieve teeltplannen worden niet of nauwelijks doorberekend, het
kost te veel tijd om verschillende teeltplannen door te rekenen.
Automatisering hiervan zou daarvoor de aangewezen weg zijn.
Verwerking
- De meeste tuinders vinden dat wanneer ze de gegevens zelf geregistreerd
hebben, het logisch dat ze het verwerken ook zelf doen. De tijd die ze er
aan moeten besteden om het te verwerken valt in de regel mee.
De paar tuinders die de gegevens wel willen laten verwerken vinden dat
dit o.a. bij het boekhoudbureau's zou kunnen gebeuren.
Het is dan ook aan te bevelen dat de vergelijkingsgetallen van de
boekhoudbureau's (maar evengoed ook van anderen) hetzelfde bedoelen en
betekenen als wat door de tuinder zelf gedaan wordt.
- Het samenstellen van de vergelijkingsoverzichten zou in principe door
vele instanties kunnen geschieden (Boekhoudbureau's, veiling, studieclub
etc.). Dan is ook de uniformiteit weer een noodzakelijke voorwaarde.
- Voor de interpretatie van de informatie is begeleiding nodig. Daar zijn
bijna alle tuinders uit het onderzoek het wel over eens.
De overheidsvoorlichting wordt hierbij het vaakst genoemd. Die
voorlichtingsdienst zou zich er over moeten beraden hoe dit het
efficiëntst zou kunnen worden aangepakt.

JN/GM/85/E

BIJLAGE 1

EHQUETE
Dit is een enquete om inzicht te krijgen in vat er geregistreerd en
vergeleken wordt net het doel om tot een betere opzet en lay-out van
formulieren voor bedrijfsvergelijking te komen»
Er moet een uniforme lay-out van de gegevens tot stand komen indien
men wil vergelijken en het is ook noodzakelijk wanneer men wil
automatiseren.
Deze enquete wordt gehouden onder tuinders, die meedoen in een
a) excursiegroep - enige registratie en vergelijking
b) bedrijfsregistratiegroep - beperkte registratie en vergelijking
o.a. via studieclub en veiling
c) bedrijfsvoeringsgroep - uitgebreide registratie en vergelijking
Enkele begrippen:
Bedrijfsvergelijking kan intern en extern gebeuren:
* Interne vergelijking: vergelijken van gegevens van het eigen
bedrijf met eigen gegevens van andere jaren, andere afdelingen,
andere teelten of van andere gewassen.
* Externe vergelijking: hieronder vallen vele vormen van
vergelijking. Bij externe vergelijking kan men denken aan
vergelijken van gegevens van het eigen bedrijf met
- gegevens van andere bedrijven met een ongeveer gelijk teeltplan
en een gelijke teeltwijze
- normen uit "Kwantitatieve Informatie"
- gegevens uit rubrieken van vakbladen, zoals arbeidsgegevens en
stralingsgegevens, gasverbruik en opbrengstgegevens
- groepsgemiddelden van eigen veiling en/of van andere veilingen
*

Een teelt of partij is een groep planten die dezelfde startdatum
hebben, op dezelfde wijze geteeld worden en van hetzelfde ras of
cultivar zijn.

vb. Onder een teelt of partij wordt verstaan een teelt van komkommers
ras 'Lucinde', de teelt vindt plaats op grondverwarming, de plant
datum is 20 december en de teelt vindt plaats in één afdeling.
Zodra je met een ander ras, een andere plantdatum, een andere
teeltwijze of een andere afdeling te maken krijgt spreek je over
een andere teelt of partij. Eenzelfde teelt/partij kan nooit in
meer dan één afdeling staan want twee afdelingen zijn nooit
volkomen identiek.

I
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Naam :
Adres :
Gewas(sen) :
Karakteristiek van het bedrijf :
Grootte:
Aantal afdelingen:
Verwarmitigstype:
Teeltwijze (steenwol, grondverwarming, etc.):
Landbouwregeling/ondernemersregeling.
Aantal ondernemers:
Aantal vaste medewerkers:

1
1

2

3

REGISTRATIE
Aan welke groep doet U mee ?
0 excursiegroep o.l.v. een voorlichter
0 registratiegroep
0 bedrijfsvoeringsgroep
0 computergroep
0 andere nl:

Registreert U in het groene boek ?
Ja/Nee

Nee:

5

Registreert U behalve in het groene boek ook nog op andere wijze ?
Ja/Nee
Nee:
7
£

4

Indien U behalve in het groene boek ook nog op andere wijze
registreert, op welke wijze registreert U dan ?
0 formulierenset bedrijfsvoering
0 bedrijfsvergelijkingsformulier verstrekt door de voorlichter
0 andere wijze nl:

4^

Indien U op een andere wijze registreert, welke gegevens registreert U
dan ?

naar vraag 7
5

Indien U niet in het groene boek registreert is dit dan omdat U:
0 Het groene boek te dik vindt, zodat het afschrikt, en dat het
daardoor veel tijd zou kosten*
0 Het groene boek te moeilijk vindt*
0 Geen tijd voor uitgebreid registreren heeft.
0 Andere reden(en), namelijk:
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6a .

U registreert niet In het groene koek, wel op een andere wijze, op
welke wijze registreert U dan ?
0 fornullerenset bedrijfsvoering
0 bedrljfsvergelljkingsformuller verstrekt door de voorlichter
O andere wijze nl

6^

Indien U op een andere wijze registreert, welke gegevens registreert U
dan ?

Naar vraag 8 t/m 11
1.1

HET GROENE BOEK
Indien U in het groene boek registreert, wilt U dan in onderstaande
tabel:
* in kolom 'onderdelen' aankruisen welke onderdelen uit het groene
boek l' registreert
* in kolom 'methode' per onderdeel aangeven hoe L registreert.
Is dit
- over het hele bedrijf (een B invullen)
- per afdeling (een A invullen)
- per gewas (een G invullen)
- per teelt/partij (een T invullen)
* in kolom 'frequentie' aangeven hoe vaak U de gegevens registreert
Is dit
- per jaar (een J invuller,)
- per periode (een P invullen)
- per week (een W invullen)
- per dag (een D invullen)
* in kolom 'personen' per onderdeel aangeven wie er registreert.
Is dit
- de ondernemer (een 0 invullen)
- de echtgenote (een E invullen)
- een personeelslid (een P invullen)
onderdelen

* Algemene bedrijf S'
en teeltgegevens
* Teeltomstandigheden,
analyse onderzoek,
gewasbescherming
* Arbeid
* Gas- en electric!teltsverbruik
* Opbrengstgegevens
* Koseen en de finan
ciële administratie

methode

frequentie

personen

Indien U per m
N.B.

2

2
2
registreert, gaat U dan uit van bruto n /netto • ?
2

Aantal netto m • aantal bruto m

2

~ paden.

. Indien U arbeid registreert, maakt U dan gebruik van verkbrlefjes ?
Ja/Nee
Indien U gebruik maakt van verkbrlefjes, maakt U deze zelf ?
Ja/Nee
Ja: 10a
Indien U niet zelf Uw verkbrlefjes maakt, om velke verkbrlefjes gaat
het dan ?

In velke tijdseenheid vorden deze briefjes Ingedeeld:
- kvartieren;
- halve uren;
- uren
- andere eenheid
Rekent U bij de arbeidsregistratie koffiepauzes mee ?
Ja/Nee
Nee: 11
Indien U koffiepauzes meerekent, rekent U deze dan toe aan het verk
voor de pauze/na de pauze/aan ieder de helft/willekeurig?
Wanneer U kosten registreert, doet U dit dan inclusief/exclusief
B.T.W.?
Wanneer U opbrengsten registreert, doet U dit dan inclusief/exclusief
B.T.W.?
Komt U van vraag 6, dan naar vraag 22
(d.v.z. u registreert niet volgens het groene boek)
In rubriek 21 van het groene boek kan een totaal plaatje van het
Bedrijfsresultaat vorden gemaakt, vanneer de voorgaande rubrieken
vorden geregistreerd.
Gebruikt U rubriek 21 van het groene boek ?
Ja/Nee
Nee: 13
Voor de kosten duurzame produktiemiddelen vordt een norm veergegeven.
Gebruikt U deze norm ?
Ja/Nee
Ja : 13
Zo nee, vaarop baseert U dan de kosten van duurzame produktie
middelen ?

Gebruikt U het blanco formulier uit het groene boek ?
Ja/Nee
Nee: 14
Wanneer U het blanco formulier vel gebruikt, vat registreert U hier
dan op ?

•o-

14a

Gebruikt U, wanneer U een overzicht/samenvatting Invult de samen
vatting uit het groene boek ? (rubriek 23)
Ja/Nee
Ja : 15

14^

U gebruikt niet de samenvatting uit het groene boek, waarom niet ?

Naar vraag 17
15

Vindt U het wenselijk om in de samenvatting van het groene boek bij
rubriek 11 t/m 15 de kosten ook per m te kunnen weergeven ?
Ja/Nee

16

Welke gegevens, onderwerpen mist U in de samenvatting van het groene
boek en welke zijn overbodig ?
Gegevens die u mist:

16^

Gegevens die overbodig zijn:

1.2

DE DISTRIBUTIE VAM HET GROENE BOEK

17

g

Het groene boek wordt door de Rabo-bank gedistribueerd. Vindt U dit
een juiste manier ?
Ja/Nee
Ja: 18a

17^

0

18

Indien U dit geen juiste manier vindt, op welke wijze moet dit dan
gebeuren ?
0 via de veiling
0 via het boekhoudbureau
0 andere wijze nl.:

Heeft U nog formulieren van het groene boek nabesteld ?
Ja/Nee
Nee: 18^

,„b
18

Wanneer U dit wel heeft gedaan, hoe is dit bevallen ?
Goed/Slecht
Goed: 18e

18

£

Indien dit slecht bevallen is, wat moet er volgens U veranderen ?
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18

£

Wanneer U geen formulieren heeft nabesteld, is dit dan omdat:
0 het nabestellen niet duidelijk was
0 nabestellen te duur was
O niet het juiste pakket werd geboden
*
0 zelf copieren
•0 andere reden(en) nl.:

18

Wat vindt U van de kosten: hoog/laag/juist ?

1.3

DE LAY-OUT VAN HET GKOENE BOEK

19

g

Bent U tevreden over de opzet van het groene boek (formulieren van
diverse teelten in één map)
Ja/Nee
Ja : 20

19b

Zou een gewasgericht boek (voor ieder gewas een apart boek, met
compleet alle formuliere voor êên jaar) voor U beter zijn ?
Ja/Nee
Nee: 20

19

Wanneer U vindt, dat het groene boek gewasgericht moet zijn, blijft U
bij Uw mening wanneer de prijs hierdoor in de toekomst + ƒ 75,—
wordt.
Ja/Nee
£

20

Het groene boek 1984 is t.o.v.de vorige (1983) op een aantal punten
gewijzigd. Ervaart U deze wijzigingen als positief/negatief ?
Pos: 21

20*5

Indien U dit als negatief heeft ervaren, welke zaken hadden naar uw
mening niet gewijzigd moeten worden ?

21

Heeft U in het algemeen nog iets over de lay-out van het groene boek
op te merken ? (qua omvang, toelichting op het gebruik etc.)

1.3

ALGEMEEN

22

Hoe lang doet U al aan enige vorm van bedrijfsregistratie ?

23

Hoeveel tijd besteed U en/of Uw personeel en/of Uw vrouw in totaal per
week aan bedrijfsregistratle ?
0 minder dan een half uur
0 tussen een half uur en éên uur
0 tussen éên uur en twee uur
0 neer dan twee uur

24

Hoe ziet U zelf het nut van registreren, wat denkt U eraan te hebben ?
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2.

BKDtUFSVEICELIJUWC

25

Vergelijkt U de gegevens intern/extern/beide/niet?
Niet: A2
Extern: 27

26

Wanneer U de gegevens intern vergelijkt, doet U dit dan tussen:
0 jaren
0 afdelingen
0 gewassen
0 teelten

27

Wanneer U de gegevens extern vergelijkt doet U dit dan per:
0 m
0 gewas
0 teelt
0 andere manier nl.:

28

Wanneer U al enige tijd aan vergelijking doet, welke effecten heeft
dit voor Uw bedrijfsvoering tot gevolg gehad ?
Wilt U in onderstaande lijstje aankruisen of U
•
- naar aanleiding van gegevens die door bedrijfsregistratie en verge
lijking naar voren zijn gekomen - bepaalde investeringen gedaan heeft,
of er teeltwijzigingen hebben plaatsgevonden etc. Wilt U tevens aange
ven welke investeringen U gedaan heeft en welke veranderingen er
hebben plaatsgevonden etc» ?

28

0

aanschaffingen/investeringen nl:

0

teeltwijzigingen nl:

0

personeelswijziging nl:

0

andere wijze van registreren nl:

0

andere effekten nl:

Zou U een andere beslissing genomen hebben als U niet zou hebben
geregistreerd en vergeleken?
Ja/nee«
Ja: 29.

£

28

Indien nee, hoe dan

Â

BEDRIJ7SVERGELIJKING AAN DE HAND VAN HET GROENE BOEK

29

Doet U aan bedrijfsvergelijking net behulp van het groene boek ?
Ja/Nee
Nee: 31

30*

Indien U aan vergelijking doetaet behulp van het groene boek, wilt U
dan in de hierna volgende tabel waarin alle rubrieken uit het groene
boek staan (deze tabel staat verveld op de volgende pagina):
- in kolom 'wordt vergeleken' aankruisen welke rubrieken u vergelijkt
- in kolom 'oorspronkelijke getallen' aangeven of u van die rubriek
de oorspronkelijke getallen per dag en/of per week en/of per
periode vergelijkt. Wilt u dit «et een 'i' aangeven wanneer U dit
intern vergelijkt en/of met een 'e' aangeven wanneer U dit extern
vergelijkt.
in kolom 'totaal' die rubrieken aangeven waarvan u de totalen ver
gelijkt
Wilt U dit met een 'i' doen wanneer U dit intern vergelijkt en/of
met een 'e' wanneer U dit extern vergelijkt
- In kolom 'cumulatief' die rubrieken aangeven waarvan U de cumula
tieve bedragen vergelijkt
Uilt U dit met een '1' doen wanneer U dit intern vergelijkt en/of
een 'e' wangeer U dit extern vergelijkt.
2
in kolom 'm ' met een 'i' aangeven wanneer U die rubriek per m
intern vergelijkt en/of met een 'e' aangeven wanneer U die ru
briek per m extern vergelijkt
in kolom 'zinvol' die rubrieken aankruisen waarvan U vindt dat het
zinvol zou zijn om die te vergelijken (U moet dan dus ook rubrieken
aankruisen waar U - om welke reden dan ook - nog niets mee doet).

rubriek wordt ver- oorspronkelijke totaal
geleken
getallen
dag week periode

nun

IA

1
Ik

3A
3B
4
5

///

6A
6B

III

/

///

8A
8B

9A
9B
iü
il

II

li
14
15
16A

16B
17

1ÖA

1ÔB

i^A
19B
26

2i
22

Bf

25.2
25.5
25.6
25.9
25.7
25.10/25.22

III
m

m
m
m
m
m
m
ni
m im
m un

///

///

m2

uuu
mm
mu n m m
mm
mm
mm

nunuu n
IIUUIIII u
immm u
immm u
imiiim u
immm
//
mmmi
n
mmmi u

umn

IIIIUUU

mm
uuu
mm
m u t m m m mu n
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m///

///
///

cumulatief

/mu

n

opm.

werknorm
uren/lOOOm*"

u

iiiiuiu
I/UIU/I
IIIIUIU

uuu
m m UI/UIIII

in un iiiiiii min
uuu
uuu
uuu
uuu
uuu
uuu

u

zinvol

u
u
immm u nun
uuuuu u
u
u
u
u
u
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30

U heeft in de kolom 'zinvol' een rubriek aangekruist, die U niet
vergelijkt.
U registreert deze rubriek vel/niet ?
Niet: 30d

£

30

Indien U deze rubriek wel registreert, waarom vergelijkt U dan niet ?

30^

indien U deze rubriek niet registreert, wat is daarvan dan de reden ?

0

30

Het tussensaldo is een moeilijk begrip. Zijn er afspraken gemaakt om
dit ook extern te kunnen vergelijken ?
Ja/Nee
Nee: 30®

30^

Zo ja, wat zijn dan die afspraken ?

Indien vraag 13a met nee is beantwoord dan vraag 30® overslaan.
30®

U gebruikt het blanco formulier en U vindt het zinvol dat er
vergeleken wordt betreffende een bepaald onderwerp.
Welk(e) onderwerp(en) ?

10-

AIDE1E VOIHEN VAU BESKUPSVEBCELIJKIK
Doet U aan bedrijf8vergeliJklng aan de hand van: (a.u.b. erachter
vermelden of U dit per dag, week, 2 weken, periode etc. doet).
0 bedrljfsvergelljkingsoverzichten verkregen van de voorlichter
per
0 bedrljfsvergellJkingsoverzichten (opbrengsten) van de veiling
per
0 formullerenset bedrijfsvoering voor het maken van begrotingen
per
0 normen uit kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw
zoals
0 arbeidsnormen
per
0 gasnormen
per
0 opbrengstnormen
per
0 kosten
per
0 andere nl.:
per
per
0 gegevens uit rubrieken van vakbladen zoals
0 arbeidsgegevens
per
0 stralingsgegevens
per
0 opbrengstgegevens
per
0 gasverbruik
per
0 andere nl.:
per
per
0 andere vormen nl.:
per
per
Wanneer U in een excursiegroep, registratiegroep of bedrljfsvoeringsgroep zit bent U met vergelijkbare bedrijven in êén groepje ingedeeld
(hetzelfde gewas, dezelfde plantdatum, etc.)
Vindt U dat U ook informatie vanuit andere groepen met andere
gewassen, andere teeltwijzen en andere plantdata etc. moet krijgen,
zodat U ook daarmee kunt vergelijken ?
Wilt U in onderstaande rijtje die groep(en) aankruisen, waarvan U ook
informatie zou willen hebben en wilt U achter Uw keuze(n) vermelden
hoe vaak U die informatie wilt ?
Is dit
- per week
- per periode
- per half jaar
- per jaar

0
0
0
0

andere groepen met vergelijkbare bedrijven
groepen aet andere plantdata
groepen met andere teeltwijze
(bv. grond l.p*v. steenwol)
groepen net andere gewassen

per
per
per
per

Indien U (in excursiegroepsverband) gebruik naakt van bedrljfsverge
ll jkingsoverzichten van een voorlichter, welke onderwerpen vindt U dan
belangrijkere ?
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Gebruikt U dit overzicht naast de samenvatting (rubriek 23) uit het
groene boek ?
Ja/Nee
g

33

Welke gegevens/onderwerpen mist U in het bedrijfsvergelljklngsover.zicht van Uw voorlichter en welke zijn overbodig ?
Gegevens die U mist:

Gegevens die overbodig zijn:

Vragen 34 t/m 37 beantwoorden indien U gebruik maakt van de bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de veiling (hoofdzakelijk opbrengsten),
anders naar vraag 38.
34

Bent U tevreden over deze service van de veiling ?
Ja/Nee

35a

Zou U deze overzichten uitgebreid willen zien met meerdere gegevens ?
Ja/Nee
Nee: 36a

35^

g

36

Aan welke gegevens denkt U dan ?

Zou U bepaalde gegevens vaker willen krijgen dan wat nu het geval is ?
Ja/Nee
Nee: 37a

36^

a

37

Welke gegevens en hoe vaak wilt U die ?
Gegevens
Frequentie

Vindt U het nuttig om een aantal keren per seizoen de gegevens gezamelijk te bespreken ?
Ja/Nee
Nee: 38

37^

Hoe vaak zou U dat villen ?
0 1 keer per periode
0 1 keer per 3 perioden
0 2 keer per jaar
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Vindt U het wenselijk om ln de toekomst bij bedrljfsvergelljklng
gebruik te aaken van:
O groepsnlddelen van andere veilingen
per
O vergelijkingsoverzichten van boekhoudbureaus
per
0 vergelijkingsoverzichten van anderen nl.

ALGEMEEN
39

Hoe lang doet U al aan enige vorm van bedrijfsvergelljklng
(schatting) ?

AO

Hoeveel tijd besteedt U en/of Uw personeel en/of Uw vrouw in totaal
per week aan bedrijfsvergelljking ?
0 minder dan een half uur
0 tussen een half uur en êén uur
0 tussen één uur en twee uur
0 tussen twee en vier uur
0 meer dan vier uur

41

Hoe ziet U zelf het nut van vergelijken; wat denkt U eraan te hebben ?

BEDRIJFSBEGROTIHC
Vragen 42 t/m 51 alleen beantwoorden indien U aan bedrijfsbegroting
doet.
42a

Doet U aan bedrijfsbegroting?
Ja/nee.
Nee: 52.
Indien U aan bedrijfsbegroting doet, doet U dit dan aan de hand van de
'formulierenset bedrijfsvoering' ?
Ja/Nee
Ja : 43

42^

Wanneer U geen gebruik van de 'formulierenset bedrijfsvoering' maakt,
welke formulieren gebruikt U hier dan voor ?

Naar vraag 48
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43

Vilt U, vanneer U gebruik Makt van de foraullerenaet bedrijfsvoering,
In de onderstaande tabel aankrulaeo welke formulieren U Invult» welke
U vergelijkt en of U deze intern of extern vergelijkt.
f orailler

invult

vergelijken

intern

extern

Al
ÄF

TT

Ä4
ÄT
A6
VI

W

VÎT

V3
V4
vF
V6
V6a
vT~
vF
conclusies
V9 (Cl)
VIO (C2)
UI
U2
U3
U4
U5
44a

Bent U tevreden over deze bedrijfsvoeringset ?
Ja/Nee

Ja : 45
44**

Wanneer U er niet tevreden over bent, wat noet er volgens U dan aan
veranderen ?

45

Welke kengetallen mist U in foruulier V8 en V 10 ? (samenvatting en
kostenoverz icht)

46

Vat zijn uw ervaringen a.b«t* de externe vergelijking van de bedrljfs
voeringset ?

47*

Indien U de U-foraulieren niet gebruikt, registreert D deze gegevens
dan ln het groene boek ?
Ja/Nee
Ja: 48
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47

48

Wanneer U in vraag 47
.dan deze gegevens ?

net nee heeft geantwoord, waar registreert U

Rekent U voor een begroting naast het huidige teeltplan wat U voor
het komende seizoen wilt gaan doen ook alternatieve teeltplannen
door ?
Ja/Nee
Nee: 50

49

Indien U dit wel doet, hoeveel alternatieve teeltplannen rekent U dan
door ?

50

Hoe lang doet U al aan bedrijfsbegroting ?

51

Hoeveel tijd besteedt U en/of Uw vrouw en/of Uw personeel in totaal
per week aan bedrijfsbegroting ?
0 minder dan een uur
0 tussen één uur en twee uur
0 tussen twee uur en vier uur
0 meer dan 4 uur
DE VERWERKING VAM GEGEVENS

a
52

De verwerking van gegevens door uzelf kost vrij veel tijd (Indien het
niet geautomatiseerd is), zeker wanneer U steeds meer gaat registeren,
vergelijken en begroten» Lijkt het U gewenst om het gegevens verwer
kende gedeelte aan een ander over te laten ?
Ja/Nee
Ja : 53

52^

Indien U dit niet wenst, waarom niet ?

Naar vraag 55
£

53

Indien U dit wenselijk vindt, aan welke instantie(s) denkt U dan ?
O boekhoudbureaus
0 adviesbureaus
0 veiling
0 bank
0 opsplitsing van taken bijv. kosten en financiële zaken door de
boekhoudbureaus, opbrengstgegevens door de veiling, teelttechnlsche zaken door een adviesbureau
0 andere nl.:
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S3b

Indien U aan een opsplitsing van taken denkt, heeft U hier dan een
suggestie voor ?

54

Welke voor- en nadelen ziet U bij verwerking en vergelijking door de,
door U in vraag 53a gekozen instantie, t.o.v. verwerking door uzelf ?
voordelen:

nadelen:

55a

Het samenstellen van vergelijkingsoverzichten (m.b.t. externe verge
lijking) zal moeten gebeuren door tussenkomst van een instantie* Aan
welke instantie(s) denkt U dan ?
0 boekhoudbureaus
0 adviesbureaus
0 veiling
0 bank
0 opsplitsing van taken, bv. kosten en financiële zaken door boek
houdbureaus, opbrengstgegevens door de veiling, etc»
0 andere nl:

55^

Indien U aan een opsplitsing van taken denkt, heeft U hier dan een
suggestie voor ?

56a

Voor de begeleiding bij de interpretatie van vergelijkingsoverzichten
en het geven van advies naar aanleiding van conclusies/gegevens die
hierbij naar voren zijn gekomen zou U de hulp van derden kunnen in
roepen. Is dit gewenst ?
Ja/Nee
Nee: 57

56^

U vindt het wel gewenst; door welke instantie(s) zou dit volgens U
moeten gebeuren ?
0 boekhoudbureaus
0 adviesbureaus
0 veiling
0 bank
0 overheidsvoorlichting
0 opsplitsing van taken, bv. kosten en financiële zaken door boek
houdbureaus, opbrengstgegevens door de veiling, etc.
0 andere nl:
••
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Indien U aan een opsplitsing van taken denkt, heeft U hier dan een
suggestie voor ?

VIEWDATA
Heeft U een aansluiting op een vieuwdatasysteem ?
Ja/Nee
Ja : 59
Overweegt u een aansluiting op een vieuvdata systeem te nemen ?
Ja/Nee
Nee: 62
Zo
0
0
0

ja, welk systeem ?
koppeling met veilingcomputer m.b.t. eigen opbrengstgegevens
databank 'Tuinbouw en Handel'
andere nl:

Indien U overweegt een aansluiting op een vieuwdatasysteem te nemen,
wat voor soort gegevens zou U dan willen kunnen oproepen ?

Naar vraag 62
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59

Wilt U aankruisen op welk systeem U een aansluiting heeft 7 Wilt U
tevens aankruisen welke gegevens U opvraagt ? Wilt U erachter
vermelden hoe vaak U die gegevens opvraagt ? Is dit:
- per dag
+ 3 keer per week
• - +1 keer per week
- een paar keer per maand
0 koppeling met veiling computers m.b.t. eigen opbrengstgegevens
.. keer per
0 databank 'Tuinbouw en Handel'
0 dagelijks prijsberichten
... keer per
0 verwachte dagaanvoer
... keer per
0 marktsituatie (wekelijks)
... keer per
0 Nederlandse aanvoer en prijsgegevens
... keer per
per produkt per week
0 KCB exportcijfers
... keer per
0 oogstinformatie v.h. buitenland
... keer per
0 nieuwsflitsen onder redactie van
... keer per
'Groenten en Fruit' en 'Vakblad'
0 informatie over CBT-beslulten
... keer per
0 PGF besluiten en EG-mededelingen
... keer per
0 weerberichten
... keer per
0 valutakoersen
... keer per
0 salarisberekening
... keer per
0 advertenties
... keer per
0 nieuws van proefstation en
... keer per
voorlichting
0 andere nl.:
gegevens die U opvraagt :
... keer per
... keer per
... keer per

60

Vindt U in het algemeen de gegevens die U kunt opvragen d.m.v. het
vleuwdatasysteem waarover U beschikt zinvol voor Uw bedrijf ?
Ja/Nee

61

Wat voor soort gegevens zou U nog graag via Uw vieuwdatasysteem willen
opvragen, welke nu nog niet opgevraagd kunnen worden ?

a

62

Ziet U mogelijkheden voor een vieuwdatasysteem om ook het een en het
ander aan (externe) bedrijfsvergelijking te doen ?
Ja/Nee
Ja : 63

62^

Zo nee, waarom niet ?

63

Verwacht U dat bedrijfsvergelijking vla een vieuwdatasysteem sneller
en gemakkelijker zal verlopen ?
Ja/Nee

-1BIJLAGE 2
In de volgende vijf paragrafen wordt, per hoofdstuk, van elke vraag
een frquentieverdeling weergegeven. Aan het eind van elke paragraaf
worden de vragen met
en "zie toelichting" besproken«
Hoofdstuk 1
In dit hoofdstuk wordt "het registreren" behandeld. Vragen zoals, op
welke manier wordt er geregistreerd, wat wordt er geregistreerd, hoe
staat het met de distributie en de lay-out van het groene boek,
hoeveel tijd wordt aan registreren besteed e.d., komen aan de orde.

2 . Registreert in groene boek
3 . Registreert ook nog op andere wijze
4a. Registreert m.b.v.:
Formulierenset bedrijfsvoering
Bedrijfsvergelijkingsformulier van de voorlichter
*0p andere wijze
4b. Zie toelichting
5 . Het groene boek is te dik, het schrikt af
Het groene boek is te moeilijk
Geen tijd voor uitgebreid registreren
*Andere redenen
6a. Registreert m.b.v.:
Formulierenset bedrijfsvoering
Bedrijfsvergelijkingsformulier van de voorlichter
*0p andere wijze
6b. Zie toelichting
7 . Zie toelichting
8 . Registreert bruto m2
9 . Registreert arbeid
9a. Maakt gebruik van werkbriefjes
9b. Maakt zelf werkbriefjes
9c. Zie toelichting
9d. Werkbriefjes worden ingedeeld per:
Kwartier
Half uur
Uur
Dag
10a. Rekent koffiepauzes mee
10b. Rekent ze toe:
Aan werk voor de pauze
Aan werk na de pauze
Aan ieder de helft
Willekeurig

G
R
0
E
P
1

G
R
0
E
P
2

T
0
T
A
A
L

17
9

15
15

32
24

13
14
6

13

7
8
8
1
7
1

1

9
1
7
1

2
3
13

1
1
2

3
4
15

33
6
2
2

17
17
2
1

50
23
4
3

2
2
1

2

21

14

2

2

1
1
6

16

22

6

1
1
5
9

1
1
5
15

1

G
R
0
E
P
2

T
0
T
A
À
L

17
3
14

3
24
12
30

1
1
2

2

1
1
4

1

1

2

1
1

1
1
2

G
R
0
E
P
1
lia. Registreert kosten inclusief BTW
Registreert kosten exclusief BTW
11b. Registreert opbrengsten inclusief BTW
Registreert opbrengsten exclusief BTW
12a. Gebruikt rubriek 21 (totaal plaatje van het
bedrijfsresultaat)
12b. Gebruikt de norm duurzame produktie middelen
13a. Gebruikt het blanco formulier
13b. Zie toelichting
14a. Gebruikt samenvatting
14b. Zie toelichting
15 . Wil in samenvatting bij rubriek 11 t/m 15 kosten/m2
weergeven
16 . Mist bestrijdingsmiddelen in de samenvatting
17a. Groene boek niet op juiste manier gedistribueerd
17b. Liever via:
Proefstation
Studieclub
18a. Formulieren bijbesteld
18b. Slecht bevallen
18c. Niet meer voorbedrukken
Moet speciaal teeltgericht komen
18d. Niet nabesteld want:
Was niet nodig, geen behoefte aan
Had voldoende
Kan ook andere formulieren gebruiken
18e. Kosten zijn:
Hoog
Laag
Juist
Niet beantwoord
19a. Is tevreden over de opzet van het groene boek
19b. Wil liever gewasgericht
19c. Ook al wordt de prijs f 75,20a. Wijzigingen negatief ervaren
Geen ervaring met de wijzigingen
20b. Zie toelichting
21 . Zie toelichting
22 . Registreert:
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar en meer

3
7
9
16

2
1
1
7
1
1
6
2
1

13
2
1
1

1
1
20
3
2
1

2

8
2
1

1
2
11
4
8
10
7
9
4

7
7
8
5
2
10
1

1
2
18
11
16
15
9
19
5

14
7
12

3
7
7

17
14
19
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23 . Besteedt aan registratie per week:
Minder dan een half uur
Tussen een half uur en een uur
Tussen een en twee uur
Meer dan twee uur
Opmerkingen over registreren:
Weet waar je mee bezig bent
Kunt vergelijken, nakijken, en beslissingen
nemen
Ziet wel nut, heeft geen tijd

G
R
0
E
P
1

G
R
0
E
P
2

T
O
T
A
A
L

6
14
10
3

4
10
3

6
18
20
6

2

2

4

18
2

10

28
2

Toelichting
Vraag 4a.
Er wordt wel geregistreerd, maar niet op speciaal daarvoor bestemde
formulieren, meestal op een kalender, in een agenda, schrift of
boekje e.d..
Vraag 4b.
De gegevens die op bovenstaande wijze worden geregistreerd, zijn
vaak teeltmaatregelen zoals: EC, pH, gewasbescherming etc.. Ook
worden vaak opbrengsten en gasverbruik op deze manier geregistreerd.
Vraag 5.
Andere redenen, dan reeds, genoemd om het groene boek niet te
gebruiken zijn: het groene boek is onoverzichtelijk en men moet
dan te veel schrijven.
Vraag 6a en 6b.
Voor deze vragen geldt hetzelfde als voor vraag 4a en 4b.
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Vraag 7.
Tabel 3
RUBRIEKEN
1. Algemene bedrijfsen teeltgegevens

GROEP 1
8
A:1

GROEP 2
12
A:1

2. Teeltomstandigheden,
analyse onderzoek,
gewasbescherming

10
A:1

12
A:2

3. Arbeid

5
A:1

14

4. Gas- en elektr. verbruik
Gasverbruik

7
8
A:1

9
3

5. Opbrengstgegevens

6
A:1

8
A:1

1

6

6. Kosten en financiële
administratie

Deze gegevens worden vaak voor het hele bedrijf geregistreerd. De
"A" in tabel 3 geeft aan dat het tevens per afdeling wordt bij
gehouden. Rubriek 1 wordt meestal eenmalig geregistreerd, behalve
als er veranderingen optreden. Rubriek 2 dagelijks of wekelijks,
in groep 2 ook nog per periode. De tuinders uit groep 1
registreren arbeid dagelijks, terwijl groep 2 dit tevens per week
en per periode doet. Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt over
het algemeen wekelijks genoteerd, in enkele gevallen ook wel per
periode of per jaar. De rubrieken 5 en 6 worden dagelijks of
wekelijks bijgehouden, om een goed overzicht te krijgen, ook per
periode.
Opvallend is dat in groep 1 praktisch alles door de ondernemer zelf
wordt geregistreerd, terwijl het in groep 2 ook wel aan de
echtgenote of een personeelslid wordt overgelaten.
Vraag 9c.
Een persoon registreert arbeid op een werkbriefje, die afkomstig is
van een arbeidskundige van Proefstation Naaldwijk.
Vraag 13b.
Uit groep 1 gebruikt een tuinder het blanco formulier om dingen op
te schrijven waar de eerste acht weken opgelet moet worden. De ander
gebruikt dit formulier om de gegevens van het hele jaar te noteren
en arbeid, wat de oogst en teeltwerkzaamheden van het vorige jaar
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betreft. Een tuinder uit groep 2 noteert hierop gas en elektriciteit,
opbrengsten per afdeling en eventuele foutjes.
De ander gebruikt het alleen maar voor aantekeningen.
Vraag 14b.
De samenvatting wordt, op een tuinder in groep 2 na, niet gebruikt,
omdat in de meeste gevallen de bedrijfsvergelijkingsformuliere'n
vaak toereikend zijn.
Vraag 20b.
De meeste klachten gingen over de rubrieken 3à en 3B. Het is lastig
dat alles op vier bladen staat, zodat steeds heen en weer gebladerd
moet worden. Op die manier raakt men het overzicht kwijt. Ook is men
niet te spreken over de arbeidsformulieren, deze kunnen beter geheel
of gedeeltelijk blanco zijn.
Vraag 21.
Er gaan stemmen op om de formulieren te vereenvoudigen opdat het boek
kleiner van omvang wordt. Ook is er geopperd dat het aanbod aangepast
moet worden aan de vraag, zodat verspilling uitgesloten wordt.
Hoofdstuk 2
Dit hoofdstuk gaat over bedrijfsvergelijking. Het doel is om
erachter te komen welke gegevens men zinvol vindt om te vergelijken,
welke effecten bedrijfsregistratie en -vergelijking hebben op de
bedrijfsvoering en hoe we tot een betere opzet van de bedrijfsverge
lijkingsformulieren kunnen komen.

Vergelijkt zowel intern als extern
Vergelijkt alleen intern
Vergelijkt alleen extern
Vergelijkt intern:
Tussen jaren
Tussen afdelingen
Tussen gewassen
Tussen teelten
Gas per m2 per week
Begroting met registratie

G
R
0
E
P
1

G
R
0
E
P
2

T
0
T
A
A
L

28
3
2

17

45
3
2

30
6
4
5
1

17
3
1
3

47
9
5
8
1
1

1
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27 . Vergelijkt extern:
Per m2
Per gewas
Per teelt
*0p andere wijze
28 . Zie toelichting
29 . Vergelijkt m.b.v. het groene boek
30a. Zie toelichting
30b. Sommige dingen worden niet vergeleken, men vindt het:
Wel zinvol, registreert ze wel
Wel zinvol, registreert ze niet
30c. Zie toelichting
30d. Zie toelichting
30e. Er zijn afspraken gemaakt over tussensaldo's
30f. Zie toelichting
30g. Vergelijkt op het blanco formulier de teeltwissel
31 .*Vergelijkt m.b.v.:
Bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de voorlichter
Bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de veiling
Formulierenset bedrijfsvoering
Normen uit Kwantitatieve Informatie
Gegevens uit rubrieken van vakbladen
Andere vormen
32 .*Wil gebruik maken van informatie:
Van andere groepen met vergelijkbare bedrijven
Van groepen met andere plantdata
Van groepen met andere teeltwijzen
Van groepen met andere gewassen
33a. Zie toelichting
33b. Gebruikt voor vergelijken samenvatting groene boek
33c. Zie toelichting
34 . Tevreden over service van de veiling
35a. Bedrijfsvergelijkingsoverzichten uitgebreider
35b. Zie toelichting
36a. Wil gegevens volgende vaker krijgen
36b. Opbrengsten per dag
Opbrengsten per week
Opbrengsten per twee weken
Gas per week
37a. Wil gegevens gezamelijk bespreken
37b. 1 keer per periode
1 keer per drie perioden
2 keer per jaar
3 keer per jaar
1 keer per twee perioden

G
R
0
E
P
1

G
R
0
E
P
2

T
0
T
A
A
L

28
9
2
4

14
4

42
13

8

2
12

7

15

22

7

8
4

11

11

11

1
27
32

8

1

5
13
2

17
17
13
14
10
3

44
49
13
19
23
5

20
18
11
8

15
11
7
2

35
29
18

1

1

31
19

17
6

48
25

4
3
1
1
1
19
3
3
9
1
1

5

9
3
5
1
1
27
5
5

4

8
2
2
3

10

12

1
1
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38 .*Voor vergelijking gebruik maken van:
Groepsmiddelen van andere veilingen
Vergelijkingsoverzichten van boekhoudbureaus
Vergelijkingsoverzichten van andere gewassen
Vergelijkingsoverzichten van andere groepen
Gemiddelde van andere bedrijven
39
Vergelijkt:
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar en meer
40
Besteedt aan vergelijken per week:
Minder dan een half uur
Tussen een half uur en een uur
Tussen een en twee uur
Tussen twee en vier uur
Meer dan vier uur
41
Nut van vergelijken:
Leerzaam, beter inzicht in de mogelijkheden
Corrigeren indien je erg afwijkt
Je stimuleert elkaar
Alleen nuttig, indien mondeling besproken
Je ziet andere mensen, zodat je niet bedrijfsblind
wordt

G
R
0
E
P
1

G
R
0
E
P
2

T
0
T
A
A
L

17
13
1

8
2
1
2
1

25
15
2
2
1

10
8
15

4
10
3

14
18
18

10
4
12
4
1

1

11
4
24
8
1

26

12
4

13
4

2
1
1

Toelichting

Vraag 27.
De 4 tuinders uit groep 1 en de 8 tuinders uit groep 2, die de
gegevens op een andere wijze extern vergelijken bekijken daarbij:
Groep 1
Opbrengst
Gas per m2
Arbeid per kg

1
2
1

Groep 2
Kosten per 1000m2
Kosten per ha
Arbeid per 100 m2

4
3
1

Vraag 28.
Het is voor de geenqueteerden moeilijk te zeggen of wijzigingen in
hun beleid te danken zijn aan registreren en vergelijken. Wat de
investeringen betreft dachten zeven tuinders uit groep 1 dat het nut
van het aanbrengen van een scherm door registreren en vergelijken

39
4
2
1
1
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naar voren is gekomen. In groep 2 waren dat er drie. Vijf tuinders
uit groep 2 zijn van mening dat dit het geval is voor de overgang
naar een buis-rail systeem. In groep 1 bestond dit aantal uit
slechts een persoon. Verder werd het aanschaffen van een condensor,
dubbel glas, een automatische pompafslag, grondverwarming, een
tweetoerenbrander, een kleursorteerder en uitstel van de afbraak van
een kas genoemd.
Tien tuinders uit groep 1 en zes uit groep 2 zijn overgegaan op
substraat, vijf uit groep 1 en twee uit groep 2 hebben een andere
temperatuur aangehouden Verder werd in dit kader een ander gewas,
een ander ras, andere plantdata, een ander teeltsysteem, langer
trillen, C02 doseren en overgaan op een monoteelt genoemd.
In de personeelssfeer werd voornamelijk het wijzigen van het aantal
personeelsleden genoemd, drie keer in groep 1 en zeven keer in
groep 2. Ook kwam langer en meer plukken, de kwaliteit van het
personeel en voortaan zelf naar de veiling rijden naar voren.
Wat de registratie betreft werd in groep 1 overgaan op het groene
boek drie keer genoemd, dit was in groep 2 een keer het geval.
Tevens werd consequenter, meer en overzichtelijker registreren
vermeld.
Bij het laatste punt werd, kort samengevat, een betere bedrijfs
voering, ingevuld.
Vraag 30a.
Groep 1. De rubrieken teeltomstandigheden, analyse grondonderzoek,
gewasbescherming en opbrengstregistratie worden zowel intern als
extern, in vijf gevallen, vergeleken, het gasverbruik acht keer.
Drie tuinders vergelijken ook de arbeidsregistratie. Verder werden
de elektriciteitskosten, gaskosten, kosten van kunstmestgebruik en
het teeltschema een keer genoemd.
Groep 2. In acht gevallen werden de teeltomstandigheden genoemd,
tien tuinders noemden de arbeidsregistratie en het gasverbruik.
De elektriciteitskosten, analyse grondonderzoek en de opbrengst
registratie worden door vijf, de gewasbeschermingskosten door twee
tuinders geregistreerd en zowel intern als extern vergeleken.
Opvallend is dat de algemene teelt- en bedrijfsgegevens,
elektriciteitsgebruik TE en betaalde lonen uitsluitend extern
worden vergeleken. Hierbij moet vermeld worden dat deze rubrieken
slechts een keer zijn genoemd.
Vraag 30c.
In groep 2 worden sommige dingen wel geregistreerd, maar niet
vergeleken. Als reden werd door zeven tuinders opgegeven dat het
ergens anders wordt bijgehouden. In het andere geval werd opgemerkt
dat de zaak moeilijk te vergelijken is en eigenlijk niet in de
bedrijfsvoering past.
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Vraag 30d.
Zowel in groep 1 als In groep 2 worden bepaalde dingen wel als
zinvol betracht om te vergelijken, ze worden echter niet
geregistreerd. Vier tuinders uit groep 1 zeggen dat het te veel werk
zal vergen en daarom te veel tijd kost, drie tuinders uit groep 2
delen deze mening. Een andere reden hiervoor is, volgens drie
tuinders uit groep 1, dat de boekhouder het bijhoudt.
Vraag 30f.
Er zijn verschillende afspraken gemaakt om extern het tussensaldo te
vergelijken. In vier gevallen wordt het tussensaldo een aantal keer
per jaar over een zekere periode bepaald. In andere gevallen wordt
het per 1000 m2 uitgerekend of het op dat moment geldend totaalbeeld
van de kosten wordt bekeken of de rekeningen van het vorige jaar
worden bij het lopende jaar gerekend.
Vraag 31.
Hierbij werd tevens gevraagd of men dit per dag, week, periode etc.
doet. Bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de voorlichter gebruikt
men over het algemeen per drie weken en per periode, die van de
veiling per twee weken en de formulierenset bedrijfsvoering per
periode. De gegevens uit de Kwantitatieve Informatie worden vaak per
periode bekeken, vooral de arbeids- en opbrengstnormen. De informatie
uit de vakbladen per week, met name de arbeids-, gas- en opbrengstgegevens.
Enkele tuinders vergelijken ook met familie en vrienden, m.b.v.
bedrijfsvergelijkingsformulieren en met de begroting.
Vraag 32.
Deze gegevens wil men, over het algemeen, per maand tot zijn
beschikking hebben. Aangezien alles tegenwoordig per week wordt
geregistreerd, is het niet eenvoudig om de gegevens per maand te
verstrekken, per periode zou daarom een uitkomst zijn.
Vraag 33a.
De belangrijkste onderwerpen van de bedrijfsvergelijkingsoverzichten
van een voorlichter, zijn met name opbrengsten, gasverbruik en
teeltmaatregelen. Verder werd ook nog produktie, binnenland en
middenprijs genoemd. Bij de teeltmaatregelen vooral watergift,
temperatuur, EC en pH.
Vraag 33c.
Op bovenstaande overzichten mist men een aantal zaken. In groep 1
werd drie keer bodemonderzoek, een keer plantgewicht, aktuele
dingen, bestrijding, arbeid en computerinstelling gemist. In groep 2
was dit twee keer arbeid, een keer computerinstelling, elektra
cummulatief, buitentemperatuur, lichtverlaging en luchtvochtigheid.
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Vraag 35b.
De reakties omtrent uitbreiding van de bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de veiling, kwamen zowel uit groep 1 als uit
groep 2. Het gasverbruik werd het meest genoemd, 13 keer uit groep 1
en 3 keer uit groep 2. De rest, zoals arbeid, gemiddeld vrucht
gewicht, plantdata, produktie, EC, grond of steenwol, verschillende
sorteringen, temperatuur en teeltgegevens, werd 1 of 2 keer genoemd.
1.4. Hoofdstuk 3
Hierin wordt het onderwerp bedrijfsbegroting besproken, waarbij de
formulierenset bedrijfsvoering wordt uitgespit.
G
G
R
R
0
0
E
E
P
P
1
2
42a. Doet aan bedrijfsbegroting
M.b.v. formulierenset bedrijfsvoering
42b. Formulieren zelf opgesteld
Formulieren verkregen via afstudeeropdracht
43 . Zie toelichting
44a. Tevreden over bedrijfsvoeringset
44b. Arbeid moet veranderen
45 . Mist op V8 en V10:
Rente omlopend vermogen
Verzekeringen
Wat algemene kosten inhouden
Afzet en heffingen apart
46
Ervaringen met bedrijfsvoeringset:
Goed
Bedrijfsvoering is hierdoor veranderd
Loopt goed door afspraken
47a. Gebruikt geen U-formulieren, maar:
47b. Het groene boek
Eigen boek of kalender
Rekent via vergelijkingsoverzichten gemiddelde uit
48
Rekent andere teeltplannen door
49
1 Teeltplan
50

SI

2 Teeltplannen
Begroot
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
Meer dan 10 jaar
Besteedt aan begroting per week:
Minder dan een uur
Tussen s6n © n 11\'ss uur
Meer dan twee uur

T
0
T
A
A
L

1

17
14
2
1

13
1

13
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
1
1
15
7
3
1
4
3

12
1
1
15
7
3
1
4
3

1

1

8
8
1

8
8
1

14
2
1

14
2
1

17
14
2
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Toelichting
Vraag 43.
Alleen de tuinders uit groep 2 doen aan bedrijfsbegroting m.b.v. de
formulierenset bedrijfsvoering. De formulieren V8, V9, U3 t/m U5
worden niet gebruikt. Al, A3, VI, V3, V4, V6 en V10 worden door acht
tot elf tuinders ingevuld, de rest door slechts drie of vier.

Hoofdstuk 4
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verwerking van de
gegevens. We willen weten of tuinders interesse hebben om verwerking
van gegevens, samenstelling van vergelijkingsoverzichten en de
interpretatie ervan aan derden over te laten en zo ja aan wie.

52a. Wil gegevens zelf verwerken
52b. Als je zelf registreert, kun je net zo goed zelf
uitwerken
Is nog niet zo ver
Studieclub doet het al
Kost te veel
Kost te veel tijd
53a. Laten verwerken door:
Boekhoudbureaus
Adviesbureaus
Veilingen
Middel van opsplitsing van taken
Een vaste arbeidskracht
De voorlichting
Iemand, maakt niet uit wie
53b. Opsplitsing van taken:
Kosten door boekhoudbureau, teelt door tuinder
54 .*Voordelen van verwerking door een ander:
Hij ziet de fouten eerder
Nadelen:
Extra kostenpost
Nog steeds veel werk te doen
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55 . Samenstellen van vergelijkingsoverzichten door:
Boekhoudbureaus
Adviesbureaus
Veilingen
Banken
Middel van opsplitsing van taken
Een vaste arbeidskracht
De voorlichting
De studieclub
Het proefstation
Het LEI
Iemand, maakt niet uit wie
55b.*Opsplitsing van taken:
Teelt door tuinder, de rest door proefstation
56a. Voor interpretatie begeleiding nodig
56b. Van boekhoudbureaus
Van adviesbureaus
Van de veiling
Van de bank
Van de voorlichting
Opsplitsing van taken
Van de studieclub
Van collega's waarmee je vergelijkt
Van een vaste arbeidskracht
56c.*Opsplitsing van taken:
Teelt door de voorlichter

7
1
17
2
4
3
5
4

1
29
2
5
2
1
27
1
1

4
1
6
2
2
2
4
1
1
1

15
2
2
2
1
11

1
1

11
2
23
2
6
5
7
8
1
1
1
1
44
4
7
4
2
38
1
1
1
1

1

Toelichting
3=333333333

Vraag 54.
Deze vraag is slechts door weinig mensen beantwoord, want er is nog
niet voldoende over nagedacht. Het lijkt enkelen wel wenselijk om
de gegevens door derden te laten uitwerken, maar wat de voor- en
nadelen hiervan zullen zijn is nog niet geheel duidelijk.
Vraag 55b en 56c.
Bij deze vragen is een aantal keer opsplitsing van taken genoemd,
maar hoe dit dan ingevuld moet worden, weet men nog niet, vandaar
dat deze vragen niet volledig zijn beantwoord.

Hoofdstuk 5
Om te achterhalen welke rol een viewdatasysteem in de tuinbouw
Inneemt of zou kunnen innemen, is dit hoofdstuk in de enquete
opgenomen. Het geeft enigszins inzicht hoe over viewdata gedacht
wordt m.b.t. bedrijfsvergelijking.

1
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57 . Heeft aansluiting op een vlewdatasysteem
58a. Wil aansluiting op een vlewdatasysteem
58b.*Koppeling met veiling
58c. Opvragen:
Prijzen
Opbrengstgegevens
Je weet dit pas als je het hebt
Heeft aansluiting op een vlewdatasysteem n.l.:
59
5 keer per week.
Koppeling met veiling
Databank "Tuinbouw en Handel'
keer per week
Dagelijkse prijsberichten
keer per week
Marktsituatie
keer per week
Weerberichten
Nieuws van proefstation en
voorlichting
1 keer per week
60 . Op te vragen gegevens zijn zinvol voor het bedrijf
61 . Niet van toepassing
62a.*Ziet geen mogelijkheden voor externe vergelijking
Ziet hier wel mogelijkheden voor
62b.*Niet in verdiept
Wel voor de handel
Het gaat te ver
Te onpersoonlijk
63 .*Bedrijfsvergelijking verloopt zo sneller en
gemakkelijker
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Toelichting

Vraag 58b.
Men heeft zich over het algemeen niet erg in deze materie verdiept,
met als gevolg dat men niet precies weet op welk systeem men aan
sluiting wil en wat de mogelijkheden hiervan zijn.
Vraag 62a, 62b en 63.
Deze vragen zijn niet door iedereen beantwoord, daar sommigen nog
geen idee hebben hoe alles in zijn werk gaat en hoe het zich zal
gaan ontwikkelen.

-1BIJLAGE 3
Overzicht van de grootste vier groepen

Registreren
A+B A+B+D
(7) (7)
groene boek
bedrijfsvergelijklngsformulier
formullerenset bedrijfsvoering
agenda, kalender, schrift e.d.
groene boek: - alg. bedrijfs-,
en teeltgegevens
- teeltomstandig
heden
- arbeid
- gas + elektra
- alleen gas
- opbrengstgegevens
- kosten, financiële
administratie

niet in groene boek:
- te dik
- geen tijd
agenda e.d.: - teeltomstandig
heden
- teeltnaatregelen
- arbeid
- gas
- gas en elektra
- kosten
- opbrengsten
- begroting
- instelling computer
- prijzen

A+B+IH-R
(7)

A+B+C+D
(9)
9
8
8
7

3
4

4
2

5
3

4

3

5

6
3
1

2
2

2
1

4
2

5
3
2
3

8
8
7
2
6
1

4
2

3
3

2

2
2

1
1
2

1
2

3

1

1

1

2
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Vergeli jken
A+B
(7)

A+B+D+R
(7)

A+B+C+D
(9)

1
1
1

intern:
tussen jaren
tussen afdelingen
extern:
per m2
per gewas
intern en extern:
tussen jaren per m2
per gewas
per teelt
teelten per m2
per gewas
per teelt
gewassen per o2
per gewas
afdelingen per m2
per gewas
per teelt

1
1
1

6
6
1

6
6

9
9
1

2

2

1

1

2

1
1

groene boek:
- teeltschema
- teeltomstandigheden
- grondonderzoek
- gewasbescherming
- arbeid
- gasverbruik
- elektriciteitsverbruik
- opbrengst
- gaskosten
- kosten kunstmest
bedrijfsvergelijkingsformulier
van velling
voorlichter
formulierenset bedrijfsvoering
Kwantitatieve Informatie
rubrieken van vakbladen

A+B-H)
(7)

1

2
2

2

2

1
3

3

5
7
5

3

2

7
7

9
9

2

6
7
1
6

7
6

6
3

8
6
6
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Begroten
Onderstaande tabel geldt alleen voor groep A+B+C+D, omdat uit
sluitend tuinders uit deze groep de formulierenset bedrijfs
voering gebruiken.
Formulier
Al
A2
A3
A4
A5
A6

A+B+C-H)

Formulier
VI
V2
V2a
V3
V4
V5

A+B+C+D
3
5
4
6
6

Formulier
V6
V6a
V7
V10
ül
U2

A+B+C+D
6
1
6
1
1

Verwerking van gegevens

zelf ververken
boekhoudbureau
adviesbureau
veiling
velling of boekhoudbureau
boekhoud- of adviesbureau
maakt niet uit wie
samenstelling van vergelijkings
overzichten door:
- boekhoudbureau
- veiling
- veiling of bank
- opsplitsing van taken
- voorlichting
- boekhoudbureau of veiling
- veiling of opsplitsing
van taken
- studieclub
- vaste arbeidskracht
- maakt niet uit wie

A+B

A+B+D

A+B+D+R

A+B+C+D

(7)

(7)

(7)

(9)

5

4
1

7

6
2

1
1
1
1

1
2

1
1
1
1

1
3

1
3
1

2
2
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U« kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Onderwerp

Geacht

Naaldwijk,7

JA/85/P7
januari 1985

Bestuur,

In oktober j.l. bent U via de Commissie van Beleid van de N.T.S. reeds op
de hoogte gesteld van een eerste project beschrijving van een project:
Bedrijfsvergelijking in de praktijk (glastuinbouw).
We willen U nu nader informeren over dit project.
Zoals U weet zal de tuinder wanneer hij gegevens van zijn bedrijf regis
treert, met die gegevens wat willen doen. In eerste instantie zal dit vaak
vergelijken met gegevens van collega's zijn. In de praktijk wordt hier al
heel wat aan gedaan. Vergelijking van gegevens (opbrengsten) via de studie
clubs/veilingen. Vergelijking in excursiegroepen, computergroepen, bedrijfsvoeringsgroepen etc.
De regionale voorlichtingsdienst te Naaldwijk kwam bij ons met de vraag om
onderzoek te doen naar die faktoren die, bij bedrijfsvergelijking in de
praktijk enerzijds van belang zijn maar anderzijds ook voor de tuinder ge
schikt zijn om verantwoorde conclusies met betrekking tot de bedrijfsvoering
te kunnen trekken. Door vertegenwoordigers van de Voorlichtingsdienst, het
Proefstation te Naaldwijk en het L.E.I. is vervolgens bijgaande projectbe
schrijving opgesteld.
In deze projectbeschrijving is ook aangegeven dat wij het project alleen
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven uit
voerbaar achten.
Omdat we zo snel mogelijk met de uitvoering van dit project zouden willen
starten, zouden we graag op korte termijn van U bericht willen ontvangen
hoe U tegen dit project aankijkt en hoe we dit project gezamenlijk kunnen
aanpakken.
Hierbij lijkt het o.i. gewenst dat vanaf het begin veilingen en boekhoudbureau's kunnen participeren.
Namens de voorbereidingsgroep,

/

/

Ir. J.C.J. Ammerlaan.
Verzoeke bij beantwoording datum en kenmerk van dit schrijven te vermelden.
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Voorbereidingsgroep bestaat uit:
Ir. J.C.J. Ammerlaan
Ing. J.K. Nienhuis
Ir. A.J. de Visser
Drs. A. Boers
Ir. C.M.M. v. Winden
Ir. L.A.F.M. v. Gils
A.F. Veenman

JA/GM/85/E

-

(Proefstation - afd. Bedrijfssynthese)
(Proefstation - afd. Bedrijfssynthese)
(Proefstation - afd. Bedrijfssynthese/L.E.I.)
L.E.I.
Proefstation - afd. Teelt en Kasklimaat
C.v.T. Naaldwijk
C.v.T. Naaldwijk

«

-3-

Pro.iekt: Bedrijfsvergelijking in de praktijk (glastuinbouw)
Doel:
Onderzoek naar methoden, technieken en het organisatorisch kader gericht op de
verbetering van de bedrijfsvergelijking in de praktijk.
Bedrijfsvergelijking is vergelijken van gegevens met:
1. het eigen bedrijf - afdelingen - teelten - jaren (interne) vergelijking)
2. andere bedrijven met (ongeveer) een gelijk teeltplan
(onderlinge vergelijking van geregistreerde gegevens)
3. normen - gegevens verkregen via het onderzoek van voornamelijk Proefstation
en Instituten.
Bedrijfsvergelijking heeft tot doel de tuinders inzicht te laten krijgen in
de relaties tussen de bedrijfsresultaten en de daarop van invloed zijnde
factoren.
Onderdelen van het projekt
l._ De technieken_ die_ kunnen worden toeqepast
Welke technieken kunnen worden toegepast, welke methoden zijn er bij de
Proefstations en Instituten om verantwoorde conclusies te trekken uit
de gegevens.
Op welke wijze kan dit overzichtelijk gebeuren.
_2._ Verband_ tusjen _soorten _in_fo_rmat_ie_ en be_sl_is_sinqsmomenteji
Alle informatie is niet voor alle beslissingsmomenten van belang.
Onderscheid zal gemaakt moeten worden naar beslissingsmomenten.
Het onderzoek van de W.M.O. geeft hier aanknopingspunten voor.
3. De_ lay-out van de formulieren
De ervaringen die er zijn met bedrijfsvergelijking zullen moeten worden
geanalyseerd om zo tot een betere opzet en lay-out van de formulieren te
komen.
Hierbij zal onderscheid gemaakt kunnen worden naar de verschillende groepen:

-

Bedrijfsvoeringsgroepen
- uitgebreide registratie en vergelijking
Bedrijfsregistratiegroepen - beperkte registratie en vergelijking (o.a. via
studieclub en veiling)
Excursiegroepen
- enige registratie en vergelijking

4. ^Jojm^eqevens van de teelt
Bij het onderzoek op Proefstations en Instituten zijn er normen voor ver
schillende gewassen.
Hierbij valt de denken aan technische en economische gegevens uit Kwantitatieve
Informatie, brochures, teeltbeschrijving onderzoekverslagen etc.
Uitgangspunten
1. De bedrijfsvergelijking zal zich voor wat betreft de vergelijking van de door
de tuinder te registreren gegevens primair richten op de gegevens

-4-

welke middels de (standaard) Bedri.jfsreqistratieset kunnen worden ver
kregen.
2. De bedrijfsvergelijking zal zich voor wat betreft de vergelijking met door
het onderzoek verkregen gegevens primair richten op de door het onderzoek
geleverde normen.
Verantwoordelijkheid
Het projekt zal gezien de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderzoek en het bedrijfsleven,
met de voorlichting als adviseur moeten worden uitgevoerd.
Gebied
Om praktische redenen wordt in eerste instantie de regio de Kring als
proefgebied voorgesteld.
Op grond van de ervaringen die in die regio er zijn met bedrijfsregistratie en
bedrijfsvergelijking in de glasgroenteteelt.
In de organisatie zal er aan gedacht moeten worden dat de uitbouw later ook
naar de andere gebieden en sektoren van de glastuinbouw moet plaats kunnen
vinden.
Deelnemers
Rekening houdend met bovenstaande punten zal het projekt uitgevoerd moeten worden
door de studieclubs ter plaatse, de afdelingen Teelt en Bedrijfssynthese van het
Proefstation te Naaldwijk en het LEI. De dienstverlenende instellingen (vei
lingen, boekhoudbureau's etc.) in de desbetreffende regio zullen hier zeer
nauw bij betrokken moeten zijn.
Het projekt zal begeleid moeten worden door een commissie waarin onderzoek, voor
lichting en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.Financiering
T.b.v. de financiering van een deel van de projektkosten zal door de NTS/studieclub bij de overheid en het overige bedrijfsleven de nodige initiatieven moeten
worden genomen.

7-1-1985
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PROJEKT: BEDRIJFSVERCELIJKING IN DE PRAKTIJK
Doel
Het doel van het projekt bedrijfsvergelijking in de praktijk
(glastuinbouw) is onderzoek te doen naar methoden, technieken, die
gericht zijn op de verbetering van de bedrijfsvergelijking zoals die
in de praktijk uitgevoerd wordt.
Het is noodzakelijk dat dit geautomatiseerd gaat geschieden. Het
organisatorische kader waarin bedrijfsvergelijking plaats zal gaan
vinden is ook een onderdeel van het onderzoek.

Bedrijfsvergelijking heeft uiteindelijk tot doel de tuinder inzicht te
laten krijgen in de relaties die er zijn tussen de bedrijfsresultaten
en de daarop van invloed zijnde faktoren. Deze faktoren kunnen b.v.
zijn: tijdstip van planten, temperatuur, wel of geen scherm, etc.

Bedrijfsvergelijking is vergelijken van gegevens met:
1.

Het eigen bedrijf - afdelingen - teelten - jaren (interne)
vergeli jking

2.

Andere bedrijven met (ongeveer) een gelijk teeltplan.

3.

Normen - gegevens verkregen via het onderzoek van voornamelijk
Proefstations en Instituten.

Onderdelen van het projekt
1.

De technieken die kunnen worden toegepast.
De Proefstations en Instituten (o.a. LEI) hebben technieken en
methoden in gebruik om statistische berekeningen te kunnen
uitvoeren.
Welke technieken, methoden kunnen worden toegepast om verantwoorde
conclusies te trekken uit de gegevens die op de bedrijven
geregistreerd worden.
Op welke wijze dit overzichtelijk en uniform kan gebeuren zal
moeten worden onderzocht.

Verband tussen soorten informal ie en beslissingsmomenten
Veel gegevens kunnen worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen
uitmonden in informatie. Maar alle informatie is niet voor alle
beslissingsmomenten van belang. Daarom zal er onderscheid gemaakt
moeten worden naar beslissingsmomenten. Die zijn te verdelen in:
lange termijn beslissingen
jaar beslissingen
korte termijn beslissingen.
Het onderzoek van de Werkgroep Management Ontwikkeling (W.M.O.)
geeft hier aanknopingspunten voor.

De lay-out van de formulieren
In de praktijk wordt er al aan bedrijfsvergelijking gedaan. De
ervaringen die er zijn in de verschillende groepen moeten worden
geinventariseerd en daarna geanalyseerd om zo tot een betere opzet
en lay-out van de formulieren te komen.
Uniformiteit tussen verschillende groepen en gewassen zal
nagestreefd moeten vereen.
Hierbij zal onderscheid gemaakt kunnen worden naar de
verschillende groepen:
Bedrijfsvoeringsgroepen

- uitgebreide registratie en
vergeli jking

Bedrijfsregistratiegroepen

- beperkte registratie en
vergelijking (o.a. via studie
club en veiling)

Excursiegroepen

- enige registratie en
vergt li jking.

Normgegevens van de teelten
Op de verschillende afdelingen van het onderzoek op de
Proefstations en bij de Onderzoeksinstituten zijn voor
verschillende gewassen normen, richt- en kengetallen aanwezig.
Hierbij valt te denken aan technische, teelttechnische en
economische gegevens uit o.a. Kwantitatieve Informatie voor de
Glastuinbouw, brochures, onderzoekverslagen en
teeltbeschrijvingen. Daarnaast zullen ook gegevens geregistreerd
worden waarvan nog geen normen aanwezig zijn.
Het onderzoek zou deze normen dan op termijn kunnen leveren.
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Uitgangspunten
1.

De bedrijfsvergelijking zal zich in dit projekt voor wat betreft
de vergelijking van de door de tuinder te registreren gegevens
primair richten op de gegevens welke middels de (standaard)
Bedrljfsregistratleset kunnen worden verkregen.

2.

De bedrijfsvergelijking zal zich in dit projekt voor wat betreft
de vergelijking met door het onderzoek verkregen gegevens primair
richten op de door het onderzoek geleverde normen.

Verantwoordelijkheid
Het projekt zal gezien de geformuleerde doelstellingen en
uitgangspunten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
onderzoek en het bedrijfsleven, met de voorlichting als adviseur
moeten worden uitgevoerd.

Gebied
Om praktische redenen wordt in eerste instantie de regio De Kring als
proefgebied voorgesteld.
Op grond van de ervaringen die er in die regio zijn met
bedrijfsregistratie en bedrijfsvergelijking in de glasgroenteteelt.
In de organisatie zal er aan gedacht moeten worden dat de toepassing
later ook in andere regio's en andere sektoren (snijbloemen,
potplanten) van de glastuinbouw plaats moet kunnen vinden.

Deelnemers
Rekening houdend met bovenstaandde punten zal het projekt uitgevoerd
moeten worden door de studieclub ter plaatse, de afdelingen Teelt en
Bedrijfssynthese van het Proefstation te Naaldwijk en het LEI. De
dienstverlenende instellingen (veilingen, boekhoudbureau's, etc.) in
de desbetreffende regio zullen hier nauw bij betrokken moeten zijn.
Het projekt zal begeleid moeten worden door een commissie waarin
onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.
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Financiering
T.b.v. de financiering van een deel van de projektkosten zal door de
N.T.S. (S.I.T.U.) bij de overheid en het overige bedrijfsleven de
nodige initiatieven moeten worden genomen.

J.K. Nienhuis
30 januari 1985

